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Hartverwarmend jubileumconcert
gouden Vordens Mannenkoor

'' f

Het Vordens Mannenkoor heeft zich zelf het afgelopen weekend een prachtig jubileumconcert aangebo-
den. Onder de bezielende leiding van dirigent Bert Nijhof werd nl. een concert gegeven datje het beste
als "hartverwarmend" kunt omschrijven. Deels door het koor zelf dat lijklijken de vrerschillende
nummers goed te hebben ingestudeerd. Bovendien was het bestuur van hè^fordens Mannenkoor erin
geslaagd om enkele uitstekende solisten hun opwachting te laten maken.
Het concert werd beide avonden in
een bomvolle Christus Koning Kerk
gehouden. Een kerk waarin de akkoe-
stiek uitstekend is en waar de zang
goed tot zijn recht kwam.
Alvorens met het concert werd be- \
gonneh aan voorzitter Leo Westerhof
de taak om een groot aantal genodig-
den welkom te heten zoals Burg. Vun-
derink en echtgenote, ere-leden, afge-
vaardigden van zangersverenigingen
e.d. v

Het koor zag er tot in de puntjes ver-
zorgd uit. Voorzitter Leo Westerhof:
"Het Vordens Mannenkoor is er trots
op in de nieuwe kostuums te kunnen
optreden".

Een vijftigjarig bestaan van een vere-
niging is aan de ene kant reden tot
feestvieren en aan de andere kant een
reden tot herdenking. Bij dit laatste
denkt men dan terug aan de leden die

het koor in de afgelopen jaren zijn ont-
vallen. Ter nagedachtenis aan hen
zong I^Vordens Mannenkoor in een
muis^pb Christus Koningkerk a ca-
pella het "Requiem Eternam", gecom-
poneerd door Bert Nijhof.

Na deze plechtige opening kreeg het
koor de gelegenheid om zich in het
door Alphons Diepenbrock gecompo-
neerde lied "Veni Creator Spiritus"
warm te "draaien".

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. S p r e e k u u r wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M. A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afsp raken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Verleende vergunning voor het
houden van een actie

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Hernhutterszending vergun-
ning verleend voor het houden van
een kaarsenactie gedurende de perio-
do"van 17 tot en met 22 november aan-
staande.

2. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 18 november a.s.
om 20.00 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:

vaststelling gemeentebegroting
1987;
- vaststelling begroting gemeentelijk
grondbedrijf 1987

vaststelling investeringsschema
1987;
- volumebesluit 1987 Wet op de

Stads- en Dorpsvernieuwing;
- vaststelling van een nieuwe veror-
dening op de heffing van begraafrech-
ten in de gemeente Vorden in verband
met herziening van de tarieven;
- wijziging tarieven Afvalstoffenhef-
fing;
- verhoging tarief hondenbelasting;
- vaststelling exploitatievergoeding

voor 1985 t.b.v. de bijzondere kleuter-
scholen;
— vaststelling exploitatievergoeding l
jan. - 31 juli 1985 t.b.v. de bijzondere
scholen voor gewoon lager onderwijs.
- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar kleuteronderwijs
voor het jaar 1985;
- voorlopige vaststelling werkelijke

uitgaven openbaar gewoon lager on-
derwijs voor de periode l jan.-1- 31 juli
1985.

- vaststelling plan voor nieuwe basis-
scholen 1987-1990;
- verkoop percelen Overweg 3 en 5;
- krediet t.b.v. voorlichting;

krediet haalbaarheidsonderzoek
economische versterking zwembad
en omgeving;
- voorbereidingskrediet aanpassing

kruising Ruurloseweg - Horsterkamp
en aanbrengen middengeleiders in de
Dorpsstraat en Zutphenseweg, alsme-
de een wegversmalling bij Nuova.
- beveiligen kruispunt Het Hoge -
Rondweg en weren doorgaand
vrachtverkeer via het Hoge-School-
straat.

De commissie voor Algemeen Be-
stuur c.a. vergadert op dinsdag 18 no-
vember a.s. om 20.30 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komen on-
der meer de volgende punten:

- volumebesluit 1987 Wet op de
Stads- en Dorpsvernieuwing;
- Verordening op de Winkelsluiting
tot regeling van de veertien-dagen-
vrijstelling;
- standplaats- en ventvergunningen-
beleid;
- verkoop percelen Overweg 3 en 5;
— vaststelling Kampeerverordening;
- krediet t.b.v. voorlichting;

krediet haalbaarheidsonderzoek
economische versterking zwembad
en omgeving;
- voorbereidingskrediet aanpassing

kruising Ruurloseweg - Horsterkamp
en aanbrengen middengeleiders in de
Dorpsstraat en Zutphenseweg, alsme-
de een wegversmalling bij Nuova.
- beveiligen kruispunt Het Hoge -
Rondweg en weren doorgaand vracht-
verkeer via Het Hoge - Schoolstraat.

De commissie voor Sociale Zaken en
Welzijn vergadert op woensdag 19 no-
vemer a.s. om 19.30 uur in het koets-
huis bureau gemeentewerken. Aan de
orde komt onder meer:

krediet haalbaarheidsonderzoek
economische versterking zwembad
en omgeving.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorziter of de secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
gave van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren. De gele-
genheid te spreken wordt geboden,
voordat de behandeling van de eigen-
lijke agenda begint;
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van spreek-
tijd opleggen;
— de stukken liggen voor een ieder ter
visie in zowel het gemeentehuis als de
openbare bibliotheek aan de Dorps-
straat te Vorden.

3. Verkeersmaatregelen in woonwyken
In gemeentenieuws van 24 april jl.
hebben wij u gevraagd om reacties
t.a.v. de aangebracht verkeersdrem-
pels in woonwijken. Deze reacties
hebben inmiddels ertoe geleid om en-
kele drempels (Brinkerhof - Hoetink-
hof en Brinkerhof - Het Hoge) aan te
passen.
Voor hef overige waren de meeste
reacties positief.

Solisten
Vervolgens werden er drie spirituals
ten gehore gebracht. Bij het nummer
"Go down Mozes" werd de baspartij
vertolkt door Peter Wibmer. Het was
voor de eerste keer dat Peter Wibmer
bij het Vordens Mannenkoor de bas-
solo kreeg toebedeeld. Wibmer is af-
komstig uit Oostenrijk en is door mu-
zikale kontakten tussen een koor uit
Hengelo en Oostenrijk in Nederland
terecht gekomen.
In het door Bert Nijhof bewerkte lied
"There 's a man agoin roun", diende
de 2de solist van de avond zich aan
De tenor Harry Pierik zong vol over-
gave en werd daarbij prachtig door het
koor ondersteund. Harry Pierik is bij
de muziekliefhebbers geen onbeken-
de. Hij komt uit een zeer muzikale fa-
milie. Sins 1971 is hij in opleiding bij
Anton Eldering. Samen met zijn zus
Els is Harry Pierik reeds diverse keren
op de radio te beluisteren geweest.

De fraai ogende sopraan Henny May
was de volgende soliste. Begeleid
door Gert Hofman op de piano zong
deze sopraan "Me voici sans son bou-
doir". Klaterend applaus voor Henny
May en Harry Pierik na het zingen van
het Italiaanse nummer "la Sonnam-
bula". "Daar kreeg ik nou echt kippe-
vel van", zo sprak een aandachtige
toehoorster naast mij. Henny May die
we al eens eerder als soliste bij het
Vordens Mannenkoor hebben beluis-
terd is een tijd verbonden geweest aan
het Operagezelschap "Forum". Mo-
menteel is zij als free lance soliste
werkzaam.

De stemmen van H a r i i Henny wa-
ren nog maar nauwelijks verstomd of
de bas-bariton Ludo Eijkelkamp liet
duidelijk horen over een uitstekende
stem te beschikken. Begeleid door het
koor zong "onze" Lu^a de spiritual
"He's the Lilliy of th^lley". Nadat
de drie solisten gezamenlijk een lied
van Mozart hadden gezongen zong
het Vordens Mannenkoor van
dezelfde componist uit "Die Zauber-
flöte" het Priesterkoor.

Ludo Eijkelkamp kreeg de handen op
elkaar bij de vertolking van "Auch ich
war ein Jüngling". Het programma
voor de pauze werd besloten met het
leuke lied "Chor der Schmiedegesel-
len". Na de pauze begon het Vordens
Mannenkoor met "Le Rossignol"
waarna het lied "Ritters Abschied" bij-
zonder veel indruk maakte.

Instrumentaal
Als intermezzo werden de toehoor-
ders getrakteerd door twee instru-
mentale solisten Gert Hofman piano
en Lucian Venderink-Smeenk klari-
net. Zij speelden het prettig in het ge-
hoor liggende tweede deel van het
Konzert A-Dur van Mozart. Lucian
Venderink is overigens als vaste pia-
niste aan het Vordens Mannenkoor
verbonden.
Zij heeft momenteel een grote les-
praktijk voor klarinet en speelt zij
zelf onder meer in het Vordens Klari-
net Trio.

Pianist Gert Hofman is momenteel
werkzaam als docent piano bij de
Streekmuziekschool N.W. Veluwe.
Hij componeert en arrangeert veel en
treedt als begeleider van solisten op.

U do Jürgens
De sympathieke Oostenrijker Udo
Jürgens zal niet hebben vermoed dat
toen hij afgelopen zomer zittende aan
de oevers van de Wörthersee zijn lied
"Merci Cherie" neuriede, deze song
nog eens door een sopraan in de Chri-
stus Koning Kerk te Vorden zou wor-
den gezongen. En hoe! Henny May
zong dit lied op een wel zeer gevoelige
wijze. Merci Henny May.
In "Nimm Zigeuner deine Geige" ge-
zongen door het drietal Henny May,
Harry Pierik en Ludo Eijkelkamp
klapte de zaal enthousiast mee. Hen-
ny May besloot haar aandeel aan dit
jubileumconcert met het zingen van
het Wiegenlied van Brahms, daarbij
ondersteund door het koor.
Harry Pierik en Ludo Eijkelkamp na-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

men afscheid met het lied "Nocoj Pa,
oh, Ntaof.
Het concert eindigde zoals het begon
nl. met een optreden van het Vordens
Mannenkoor in onder meer het grap-
pige lied "Mama ik wil'n man hè". Bij
het slotnummer "Frei Weg" kon het
koor zich nog even naar hartelust uit-
leven. Een vlot tempo en daarbij pia-
nobegeleiding van Gert Hofman.
"Voor uw geweldige applaus maken
wij de weg nog éénmaal vrij", zo sprak
dirigent Nijhof tenslotte. Het publiek
genoot zichtbaar van deze toegift van
het gouden Vordens Mannenkoor.
Nadat de solisten danig in de bloeme-
tjes waren gezet blikte voorzitter Leo
Westerhof nog even terug. "Wij heb-
ben zélf ook enorm genoten en de so-
listen waren fantastisch". Woorden
waar geen speld meer tussen was te
krijgen!

In de dorpskerk
In de dorpskerk lezen we zondag ons
"vervolgverhaal" over Jakob. Als hij
vlucht naar zijn oom Laban raakt hij
verliefd op Rachel, de jongste dochter.
Maar hij kan niet met haar trouwen als
de oudste dochter, Lea, niet eerst ge-
trouwd is. Zo doet men hier niet, zegt
de familie. Hij zal Rachel niet hebben
buiten Lea om.
Jakob heeft zich als jongste naar voren
gedrongen buiten Ezau om, en zo pro-
beert hij nu weer te werk te gaan.
Maar Jakob, de gezegende, kan er niet
zijn buiten Ezau. Zegen heeft niets te
maken met je eigen voorkeur, maar
om tot zegen te zijn. Het heeft te ma-
ken met de Broeder en de zuster.
Want zo is G ods voorkeur: zegen voor
alle mensen.
Lied van de zondag is Psalm 85. In te-
genstelling tot wat in het kerkblad
staat vermeld zal ds. K.H.W. Klaas-
sens de dienst leiden.

GEBOREN: Freddy Harmen Robin
Stieding.
ONDERTROUWD: H.J. Teunissen
en G.H. Ruiterkamp.
GEHUWD: H. van Veldhuisen en
W.J. Vruggink.
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 16 november 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens. 19.00 uur Interkerkelijke jeugd-
dienst in de Geref. kerk.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 16 november 10.00 uur ds. D. War-
n i n k v Apeldoorn. 19.00 uur ds. H. Weste-
rink (gez. Jeugddienst).

WEEKENDDIENST HUISARTS
15 en 16 november dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 15 november 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
15 en 16 november J.H. de Lange, Lo-
chem. Tel. 05730-4357.
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 uur en 17.45 tot 18.15uur
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
Mevr. Wolters, tel. 1262. Bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige 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 085452220.

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.
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BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen.Tel. 05750-13813
Dorpsstraat R

Vorder Ie,. 05752-1000

Laat Henk uw
haardhout
verzorgen!

Tel. (05735) 1249

Ten Cate en Hollandia on-
dergoed voor dames en her-
en.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TïL O57S2 1971

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

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Voorkeur voor
elektrisch bediende

rolluiken
Rolluiken zijn in de landen
om ons heen de gewoonste
zaak van de wereld. Duits-
land, België, Frankrijk... in
zeer veel woningen en ge-
bouwen worden 's avonds
en bij felle zon overdag de
rolluiken neergelaten.
Ook Nederland begint het
comfort van moderne rol-
luiken te ontdekken.
Steeds meer woningen, en
vooral bedrijfspanden,
worden ermee uitgerust.
Niet verwonderlijk, want
rolluiken kennen een aantal
duidelijke voordelen:
- een uitstekende isoleren-
de werking;
- een prima geluidsisola-
tie;
- een optimale verduiste-
ring;
- een effectieve bescher-
ming tegen weersinvloe-
den;
- een doeltreffende pre-
ventie tegen inbraak en
vandalisme;
- bovendien... de heden-
daagse rolluiken zijn mooi
om te zien en verfraaien de
gevelpartij.

Hackforterweg 19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

Achterhoekse
Almanak
Agenda's 1987
Kalenders 1987

Voorkeurboek 14,90
Ned-lndie dr. L. de Jong 11c

Nieuwe Toon Hermans

Café Meezen
Marktplein 5 - Steenderen - Tel. 05755-1204

Zaterdag 15 november

THE AMAZING
STROOPWAFELS

Aanvang
21.00 uur

Voor ons gezinsvervangend tehuis

De Zon
Zutphenseweg 32, 7251 DK Vorden

zoeken wij op korte termijn een:

HUISHOUDELIJK
MEDEWERKSTER <3o„„rp/wl

Onze gedachten gaan uit naar iemand met
enige ervaring.
Salariëring volgens richtlijnen CA.O.
Sollicitaties voor 20 november richten aan
het hoofd van het tehuis. Voor inlichtingen
05752-1978, dhr. Dijkstra.

Super-docksider met leren
veter en profielzooi. Da's
precies wat mannen
zoeken.

36/39109,95

41/46119,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij. zat 1 2 , 1 4 , 1 5 nov.

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Holl. Golden
Delicious

2 kilo
1,95

MAANDAG
1 7 november

500 gram
panklare

groene kool
0,95

DINSDAG
1 8 november

500 gram
Hutspot

0,95

WOENSDAG
1 9 november

500 gram
panklare
andijvie

1,50
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Brood van Warme Bakker Oplaat
is verser en BLIJFT verser!
U wilt uw kinderen iets goeds
meegeven naar school?
Brood daar zit wat in!

WEEKENDAANBIEDINGEN:

250 gram van 4,50 voor

S n eeuwster van 5,75 voor
100 gram van 1,75 voor l , 5O

Krenten of rozijnenbrood van4,ioVOor 3,50

WARME BAKKER V

BAKT HET VOOR U. TELEFOON 1373

©PLAAT

SPECIALITEIT

Slavinken
of

kipsnitzels
5 halen

4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

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

GelMse schijven 5 haien 4 betalen
Magere varkensrollade 1 k,io 11,90
Hamburgers per stuk 1,00

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Peper-
cervelaat

100 gram

1,79

Gebraden
gehakt
1 50 gram

1,25

MARKT
AANBIEDING

Bami + Nasi

Bij aankoop van

een rookworst
1 pond zuurkool

GRATIS

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
Fijn, 1 kilo

6,95
Verse worst

Grove, 1 kilo

9,90
Varkenslapjes

magere, 1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
500 gram

4,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Gekruid gehakt

1 kilo

7,95

DE VALEWEIDC
20 Violen geen 9,75 maar

8 VaSte planten geen 1 5,- maar

Volop bloembollen
10 MontrearOZen (staan 14 dagen)

2 bos C h ry santen veie kleuren _
1 Azalea

8,75
10,—

4,75
7,—

_6,50

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

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.

tapijt

vakmanschap
is niet overal te koop.Toch kan de één niet zonder de ander.
Het tapijt is zo goed als de manier waarop het gelegd is.
Onderscheid is er en zal er altijd blijven.
Kies voor het beste tapijt en vóór de vakman. Uw meevaller is
dat u niet eens duurder uit bent!

imension
tapijt

gegarandeerde
kwaliteit
van slaapkamer
tot suite

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond.
Tel. 05754-517



Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, kado's, bloemen en kaar-
ten die we mochten ontvangen
op onze trouwdag.

BERNARD EN INA "

BLOEMENDAL-WILTINK

Vorden, november 1986
HetStroo 16.

Te koop: Lada 2101,4 deurs,
geel. Bj. 1980.
Te bevragen Nieuwenhuis,
Het Hoge 19, tel. 3013.

Voor het vegen van uw
schoorsteen en reinigen van
uw dakgoot bel dan
RESCO schoonmaakbe-
drijf Tel. 05735-2709-2993
of 1 849.
Hele blokken extra korting.

Wij hebben weer de nieuwe
oogst peulvruchten voor u.
Boter- en kaasboerderij
'nlBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.

Te koop: veescheermachi-
ne. Merk "Econoom".
H. Leemkuil, Maandagweg 4,
Vorden.

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

Zo'n fijne warme halfwollen
onderblouse koopt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 VORDEN TEL 05752-1971

AUTORIJLES.SEN?
B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

UfTlAAT-

CENTRUM

BENNIE
WENTING

Molenenk 2 - Hengelo (Gld)
Tel. 05753-3300

b.gvg.1256

Hyundai dealer

Novembermaand aanbieding

Compl. uitlaatsystemen.
AfMaalprijzen.

Dat?un Micra
2/83 incL'BTW van 338,16

voor

155,00

Fiat Uno 55S
3/83 incl. BTW van 348,48

voor

166,40

Ford Escort 1300
Ill/Orion

8/83 incl. BTW van 474,00
voor

200,00

Lada 1200/1300/2105
Incl. BTW van 289,20

voor

146,00

Sportuitlaat zonder voorpijp

VW Golf 1.1/1.6
Incl. BTW voor

264,80

Al méér dan 25 jaar is mevrouw

WA. MARTINUS-AANTJES
als hoofd verpleegkundige aan
Het Enzerinck verbonden.
A Is zodanig is zij, in funktie en als mens, voor
velen in Vorden e. o. een begrip geworden.

Zuster Martinus acht nu evenwel de tijd ge-
komen om een punt achter haar loopbaan te
zetten.

Ter gelegenheid van haar afscheid bieden wij haar gaarne
een receptie aan op donderdag 20 november van 16.00
tot 19.00 uur in „ 't Pantoffeltje " te Vorden.

Vrienden en bekenden en in het bijzonder oudmedewer-
kers en familieleden van (oud)patiënten/bewoners wor-
den hierbij van harte uitgenodigd.

Namens het Enzerinck
Roei en Annie Ottens

Ontbonden te worden, en met Christus te
zijn is verreweg het beste.

Na een langdurig, maar moedig gedragen ziekbed heeft
de Heer tot Zich genomen mijn lieve man, onze zorgza-
me vader en opa

GERHARD LENSELINK

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: M. Lenselink-Weenk
Vorden: J.B. Lenselink

B.H.G. Lenselink-Toonk
Berdie en Jeroen
Gerard

Arnhem: J.H. Lenselink
Oosterbeek: W. Lenselink

G.H.L. Lenselink-Derksen
Mark
Debby
Lex

7251 AJ Vorden, 10 november 1986
Nieuwstad 32 m

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen donder-
dag 13 november van 19.00-19.30 uur in het uitvaart-
centrum „Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
vrijdag 14 november om 11.00 uur in de Gereformeer-
de kerk te Vorden, waarna aansluitend om 12.00 uur de
begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats aldaar.
N a de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condo-
leren in genoemd uitvaartcentrum.

Heden isuit onze familiekring weggenomen onze gelief-
de zwager en oom

G. LENSELINK
echtgenoot van M. Weenk

op de leeftijd van 83 jaar.

Vorden: B.G. Norde-Weenk
Fam. Lenselink

Hengelo Gld.: Farn. Meulenbrugge.

Vorden, 10 november 1986.

Pf„
EETCAFÉ - BAR

ielfterbtrg"^
^' Dorpsstraat 1 0 - Vorden

A. s. vrijdagavond 1 4 november
aanvang 22.00 uur

"Charley's
bluesbreakers"

GROTE
VOGELSHOW

georganiseerd door „De Vogelvriend"
Vorden op 1 5 en 16 november in
zaal Schoenaker.
Grote verkoopklasse aanwezig.
Toegang gratis.

Naeen liefdevolle verzorging in „Villa N uova" te Vorden
is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve broer,
zwager en oom

DERK HEKKELMAN

op de leeftijd van 56 jaar.

Hengelo (Gld.): D. Arendsen-Hekkelman
R. Arendsen

Vorden: J. de Jonge-Hekkelman
L.J. de Jonge
Neven en nichten.

Vorden, 8 november 1986.
Corr. adres: Sarinkkamp 8, 7255 CW Hengelo (Gld.)

Derk is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden waar donderdag 13 novem-
bervan 12.1 5-12.30 uur gelegenheid is tot condoleren
en afscheidnemen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 13.00
uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

N a de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condo-
leren in het uitvaartcentrum.

Vereniging voor
Vreemdelingenverkeer
Vorden

ledenvergadering
op donderdag 20 november 1986 om 20.00 uur
in café-bar „De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12-1V86

in de Olde Smidse te Vorden
4. Jaarverslag 1986 van de secretaris
5. Jaarverslag 1985 van de penningmeester
6. Verslag kascommissie over het boekjaar 1985
7. Vaststelling kontributie 1987 en begroting 1987
8. Benoeming kascommissie voor de boekjaren 1986

en 1987. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet her-
kiesbaar H. Lubberdink; Aftredend en herkiesbaar
L.G. Weevers; In de vakature Lubberdink stelt het
bestuur kandidaat de Hr.Rekers.Tegen-kandidaten
kunnen voor aanvang van de vergadering schrifte-
lijk bij het bestuur worden ingediend.

9. V.V.V.-kantoor
10. Bungalow-projekt
11. Pauze
12. Zomerprogramma 1986
13. Rondvraag
14. Sluiting

OUDHEIDKUNDIGE VERENIGING

VORDEN

DIALECTAVOND
met medewerking van de bekende
voordrachtskunstenares MARGA KOOL
op woensdag 19 november in
zaal Bakker
Aanvang 20.00 uur.

Toegang voor leden gratis,
niet leden 3,- p.p.

Zaterdag 22 november

klaverjasavond
met mooie prijzen. Aanvang 20.00 uur.

Café-Restaurant

De Boggelaar
Vordenseweg 32, Warnsveld. Tel. 05752-1426

Te koop:

WINTERWORTELS
AARDAPPELS (surprise)

W .A. ESKES
Kapelweg 14 - Vierakker - tel. 05754-434

DE KEURSLAGERS ZIJN BEZIG
50.000 ROLLADES UIT TE DELEN!
Bij elke f 10,— besteding maakt u kans op
een GRATIS ROLLADE. Elke week komt er
een nieuwe lijst met winnende nummers
bij. Kom kijken of uw nummer erbij staat!

Nieuw in ons assortiment

Babi pangang
nu extra voordelig
100 gram 110

KIP
STROGANOFF

Héél lekker!

100 gram 175

TARTAAR
dit weekend
100 gram

1,75

TIP VOOR DE BOTERHAM

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Ontbijtspek
100 gram

Grill worst
aan stuk 250 gram

1,28
2,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 -VORDEN
TELEFOON 05752-1321

De winnende nummers van deze week zijn:
77,182,293,333,472, 582,639,722, 846,919,1064,1177,1263,
1316, 1465

zaterdag 15

aanvang ::o.<*> uur

15 nov
1986.

VORDENSE ONDERNEMERSVERENIGING
vanaf vrijdag 14 november start de

GROTE SINT NICOLAAS AKTIE
De eerste trekking is dinsdagavond 1 8 november a.s. om 20.00 uur in het Dorpscentrum



Graafschaprijders
Nederlands kampioen bij de enduro

Het seniorclubteam van de Vordense motorclub "De Graafschapry'ders" heeft het het afgelopen weekend
tijdens de tweedaagse Enduro uitstekend gedaan. Het Vordense team bestaande uit Johan Braakhekke,
Mees Siers, Jan Klein Brinke en manager Gerrit Arfman eindigde beide dagen op de derde plaats. Dit re-
sultaat hield tevens in dat dit Graafschaprydersteam in de seniorenklasse kampioen van Nederland is ge-
worden.
Dit kampioenschap stond op de eerste
wedstrijddag al vrijwel vast. Johan,
Mees en Jan hadden al zoveel punten
vergaard dat het uitrijden van de rit op
zaterdag al voldoende was voor de
landstitel.
"De G raafschaprijders" was ook met
één team in de nationale klasse verte-
genwoordigd. De rijders Benno

Schuppers, Tonnie Harmsen en Ger-
rit Hoftijzer eindigden op een fraaie
tweede plaats.
Walter Arendsen die onlangs pas met
het rijden van Enduro-wedstrijden is
begonnen leverde tijdens de twee-
daagse in de 4-takt klasse nationalen
een prima prestatie door zowel op vrij-
dag als op zaterdag winnaar te wor-

den. In het nieuwe seizoen gaat Wal-
ter Arendsen in de seniorenklasse rij-
den.

In totaal namen in Brummen 13 rij-
ders van "De Graafschaprijders" deel.
Elf wisten zich te klasseren. De cou-
reurs hadden uitermate veel steun aan
"rekenwonder" Jan Slagman.

Vorden klopt Ruurlo
met 4-1
Na vorige week AD uit Aalten met 2-3
te hebben verslagen ging Vorden l
zondag op de "goede" ingeslagen weg
voort. Ruurlo werd kansloos met 4-1
geklopt. De geelzwarten hadden in de
eerste helft al het betere van het spel.
De kansen werden echter niet benut.
Met name Mark v.d. Linden en Chris
Hissink kregen mogelijkheden om
Vorden op voorsprong te zetten. Aan
de andere kant had een counter van
Ruurlo meer succes. Het was Ruurlo-
speler Uenk die doelman Wim Harms
kansloos liet 0-1. Dit was tevens de
ruststand.
In de tweede helft zette Vorden het of-
fensief voort met in deze 45 minuten
opnieuw diverse goede kansen. Na
een kwartier kreeg Vorden een penal-
ty toegewezen, welke door Mark v.d.
Linden werd benut 1-1. Vier minuten
later nam Bennie Wentink een vrije
schop uiterst effektvol. De bal plofte
over de Ruurlo-muur voor de voeten
van William de Weerd 2-1.
Na een halfuur werd de wedstrijd be-
slist door een doelpunt van Peter Hoe-
vers 3-1. Dezelfde Peter Hoevers werd
in de slotfase binnen de beruchte lij-
nen onderuit gehaald en dus opnieuw
penalty. De topscorer bij Vorden
Mark v.d. Linden liet zich dit buiten-
kansje niet ontnemen 4-1.

Eerbeekse Boys - Ratti
Afgelopen zaterdag heeft het eerste
zaterdagteam van Ratti een verdiend
gelijkspel behaald in Eerbeek. In de
eerste helft leek Ratti kansloos ten on-
der te gaan. Na een goede aanval
scoorde Eerbeekse Boys al snel 1-0.
Toen vlak daarop doelman H. Rutgers
de bal niet klemvast kreeg vanwege
het gladde veld moest R. Gosselink de
bal met de hand uit het doel slaan. De
daarop volgende strafschop beteken-
de 2-0. Hierna waren er aan beide kan-
ten goede kansen om te scoren. Voor
Ratti misten P. Klootwijk en H. Welle-
weer (2x) goede mogelijkheden.
In de tweede helft tapte Ratti echter
uit een ander vaatje. Met goed veld-
spel drukte men Eerbeekse Boys in de
verdediging. Toch duurde het nog
lang voor. het eerste tegendoelpunt
viel. P. Klootwijk gaf een goede voor-
zet die P. Immink keurig inschoot.
Toen vlak voor tijd G. Waarle de bal
goed voortrok, was invaller W. Stok-
kink op de goede plaats om met een
schitterende kopbal voor de gelijkma-
ker te zorgen 2-2.
Gezien het verschil tussen eerste en
tweede helft verdienden beide teams

evenveel. Ratti heeft nu 13 punten uit
9 wedstrijden en staat nu op de derde
plaats achter Eerbeekse Boys en Am-
bon. A.s. zaterdag gaat Ratti op be-
zoek bij rode lantaarndragerO.B.V. uit
Apeldoorn.

Ratti l - Halle l 0-0
In deze wedstrijd moest Ratti het op-
nemen tegen Halle, die op de Ie plaats
staan. In de Ie helft had Halle de wind
mee. Zij speelden erg sterk.
De achterhoede wist te voorkomen
dat er doelpunten werden gemaakt.
Ook Ratti scoorde niet.
In de 2e helft was Ratti een stuk ster-
ker. De achterhoede van Halle stond
zwaar onder druk. Maar er werden he-
laas geen doelpunten gemaakt.
L. KI. Heerenbrink werd halverwege
de 2e helft gewisseld voor J. Tem-
mink.

Zaalvoetbal Velocitas
In een meer spannende dan mooie
wedstrijd hebben Velocitas l en de
Eagles de punten gedeeld 2-2.
Velocitas liet deze avond vele kansen
onbenut. In de zesde minuut scoorde
P. Dekker uit een pass van F. Hoven-
kamp de openingstreffer 1-0. Nadat de
bezoekers gelijk hadden gemaakt
bracht Rob Golstein de stand vlak
voor rust op 2-1.
De Eagles slaagden er na de thee in
om middels een strafschop (handsbal
van Richard Bargeman) een 2-2 gelijk-
spel uit het vuur te slepen.
Programma maandag 17 november:
Velocitas 2 - Gazelle 3; Velocitas 3 -
Concordia 3; Velocitas (dames) - Den
Bridel; Velocitas 3 - Velocitas 4.

Wildrit
'De Graafschaprijders'
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" hield zondagmid-
dag een orienteringsrit (Wildrit) waar-
aan door 41 equipes werd deelgeno-
men. De rit was uitgezet door de he-
ren Bert Regelink en Gerard Verstee-
ge. De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-klasse: 1. W.D. Wisselink,
Ruurlo; 2. J. Luiten, Hengelo; 3. L.H.
de Boer, Zutphen.
Auto's B-klasse: 1. G. Siemes, Zut-
phen; 2. W. Fleerkate, Markelo; 3. B.J.
Menkhorst.
Toerklasse leden: 1. M.J. Eskes, Vor-
den; 2. G. Wullink, Vorden; 3. L. Hor-
sting, Vorden.
Idem niet leden: 1. J. Woerthuis, Hen-
gelo; 2.1. Hannink, Raalte; 3. A. Wes-
sels, Raalte.

Biljartvereniging
Kranemurg
Kranenburg l speelde thuis tegen het
sterk geachte De Ruif l een sublieme
partij. Met liefst 39-33 werden de jon-
gens van Dgjiuif van de tafel geveegd.
KranenbineJ lijkt op de goede weg te-
rug te zijn. Ditmaal werd het een klei-
ne overwinning op Excelsior 4.32-31.
Kranenburg 2 kende geen medelijden
met Tremethe 2. Uitslag 37-31.
De vierde uitgave moest na diverse
overwinningen nu toch een nederlaag
incasseren. Met een 34-31 nederlaag
kwamen de Kranenburgers van de
Keu 5 uit Hengelo terug.

P.K.V. nieuws
Op de N.K.B. Intershow te 's Herto-
genbosch behaalden leden van de
P.K.V. Vorden de volgende predika-
ten.
Konijnen middenrassen: Witte nieuw
Zeelander H. Verstege 4xZG, 5xG.
Rode nieuw zeelander G. Lenselink
IxZG, 2xG. Groot zilver donker
zwart H. Verstege IxG. Deilenaar H.
Verstege IxF, IxG.
Klein en dwergrassen: Hollander zwart
J.G. Derksen 2xF, IxZG, 2xG; kleur-
dwerg blauw grys mej. G. Sanders
IxZG. Idem blauw grauw mej. G.
Sanders IxF.
Dwerghoenders: Faverolle zalm mej.
G. Sanders IxF, IxZG.
Duiven: Duitse modenaschiettiblauw
mej. G. Sanders 2xZG, idem geel
IxZG, IxG. Geel hellschild gezoomd
IxG; temesburger tuimelaar IxZG
Mej. G. Sanders.
Ook op de landelijke tentoonstelling
van pluimvee en konijnen te Rijssen,
kregen ze goede predikaten. De uit-
slag was als volgt:
Konijnen middenrassen: groot zilver
midden zwart H. van Heerde IxZG;
Rex castor M.G. Lijftogt IxZG, IxG.
Kleine rassen: hollander J.G. Derksen
4xG; ned. hangoordwerg wit M. Dek-
kers IxZG.
Op de clubtentoonstelling van PKV
„de Eendracht" te Gorssel behaalden
de leden van de PKV ook mooie pre-
dikaten: Grote hoenders Barnevelder
dubb. gez. J.W. Smallegoor IxG; Rho-
de Island Red. J.W. Smallegoor 2xZG;
Sussex porselein A. van Hussel IxF,
Ornington buff. A. van Hussel IxG.
Brahma buff. A. van Hussel IxZG,
IxG, Wyandotte goud blauw gez. A.
van Hussel IxZG, Australorps zwart
A. van Hussel IxZG, IxG.
Dwerghoenders: Hollandse Kriel pa-
trijs H. Gosselink lxG;Leghorngold-
flitter M. B oersbroek IxZG, IxG;
Wyandotte wit J.W. Smallegoor

IxZG, 3xG; idem patrijs M. Boers-
broek IxG. Rhode Island Red. M.
Boersbroek IxZG, IxG; idem J. Smal-
legoor 2xZG.
Konijnen middenrassen: Witte nieuw
zeelander H. Verstege IxF, 2xZG,
3xG idem M. Boersbroek lxZG,4xG.
Groot zilver licht zwart H. van Heerde
IxZG, IxG. Rode nieuw zeelander H.
Gosselink IxF, 2xZG, 3xG.
Kleurdwerg donk. sep. marter F. de
Wit 2xZG. midd. sep. marter F. de Wit
IxZG.
Op de speciaal club van de N.R.C, en
W.N.Z. te Ommen had de heer H.J.
Rietman de beste W.N.Z. ram oud,
en het mooiste dier van een jeugdlid
was van Marco Besseling met een
voedster (c-klasse).
Op dinsdag 4 november hield de
pluimvee en konijnenvereniging PKV
haar eerste ledenvergadering na de
klubshow. Voorzitter Henk Berenpas
kon een groot aantal leden welkom
heten en hoopte op een goede verga-
dering.
Bij de nabespreking over de klubshow
bleek dat iedereen tevreden was over
de opzet en de vele prijzen die er op de
show waren te winnen. (Elke inzender
heeft wat gewonnen varieerend van
eremetaal tot konijnen en kippen-
voer).
Het volgend jaar wordt de klubshow
gehouden op 18,19,20 december, dit
in verband met de beschikbaarheid
van de zaal. De jongdierendag wordt
het volgend jaar ook wat later gehou-
den en wel op zaterdag 19 september.
Ook zal de mogelijkheid onderzocht
worden om op de een of andere ma-
nier de schooljeugd bij het tentoon-
stellingsgebeuren te betrekken, uiter-

aard in overleg met de schoolhoof-
den. Ook werd er besloten om rekla-
meborden te maken voor de in de
toekomst te houden tentoonstellin-
gen, om deze te plaatsen bij de invals-
wegen van ons dorp.
Aan het eind van deze vergadering
wenste voorzitter Henk Berenpas ie-
dereen wel thuis, en een goed ten-
toonstellingsseizoen.

De dames van Dash hebben het zater-
dagmiddag thuis tegen Evoc uit Em-
meloord zeer goed gedaan door met
3-1 te winnen. Beide teams speelden,
mede doordat zij op een gedeelde der-
de plaats op de ranglijst stonden, een
gespannen wedstrijd. Dash was in de
beide eerste sets goed op dreef. Een
goede serf en snelle aanvallen, dat was
in deze fase van de wedstrijd het "han-
delsmerk" van de Vordense dames.
Setstanden 15-9 en 15-11. In de derde
set vlotte het minder goed en kreeg
Dash met 4-15 een flink pak voor de
broek. Dash herstelde zich in de vier-
de set prima en won zij met 15-5. Za-
terdag aanstaande gaat Dash op be-
zoek bij koploper Set Up uit Ootmar-
sum.

DAMMEN
DCV l - Warffum
Het eerste team van DCV lijkt hope-
loos uit vorm. Werd dit de vorige keer
nog gecamoufleerd door blunders van
Huizum 2; dit keer wist Warfium wel
te profiteren. Er werden 5 remises ge-
speeld: Henk Ruesink, Harry Graas-
kamp, Henk Hoekman, Simon Wiers-
ma en Harry Vos.
H. Ruesink - B. Keizer 1-1; H. Graas-
kamp-G.Bottema 1-1; H.Hoekman-
N.R. Werkman 1-1; J. Masselink - B.
Plijter 0-2; G. Wassink - J.M. Drent 0-
2; B. Hiddink - E. Hoeksema 1-1; T.
Slutter - A.J.D. Bron 0-2; H. Vos - H.
Mulder 1-1; S. Buist - G.D. Drent 0-2.

BAZAR
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging "Vorden" organi-
seerde dit weekend in bar-bodega 't
PantofTeltje een groots opgezette ba-
zar met als doel de kas van de vereni-
ging te spekken.

Een echte

stciJAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor groter
licht doorlaat en helder gezichtsveld inde
merken £
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Martens
Zutphenseweg 9, Vorden.

NOVEMBER
12 N.B.v. Plattelandsvrouwen
13 Bejaardenkring
14 JongGelre reg. ledenvergadering
15 Prinsenbal k.v. de Deurdreajers

in de Herberg
15 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker
16 Tentoonstelling de Vogelvriend

in zaal Schoenaker
17 Jong Gelre Badminton
18NCVB Fobieën
19 HVG Dorp maandelijkse avond
21 Jong Gelre Tafeltennis
25KPO
25 Jong Gelre AJK-avond
27 Bejaardenkring
28 Jong Gelre

alg. najaarsledenvergadering

DECEMBER
12 Jong Gelre Rockmusical
14 VRTC „De Achtkastelenrijders"

Veldtoertocht
16 NCVB Kerstviering
16KPO
17 N.B.v.Pl. vrouwen Kerstfeest
18 Bejaardenkring (Kerstmiddag)
19 Jong Gelre jaarafsluiting
20 Jong Gelre Regio zaalvoetbal
22 HVG dorp. Kerstavond

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

• • ••

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

Woensdagsmiddag geopend.

iï Eliesen bent U beter af
Vele aanbiedingen in stereo

mini-rack's
compo's etc.
VHS video

1049,00

Toshiba
compact disc

XR-J-9

Elegante compacte vormgeving,
geheugen voor 16 programma's,
LCD display voor tracknummer,

tijd en functie. Afmetingen
250x47x130 mm.

499.-

VANAF

Eigen service werkplaats.

Eigen antenne bouw.

BAAK

Sony CCD-V7AF voor de
enthousiaste video 'filmer'
Sony video 8, het videosysteem, waar
127 merken het over eens zijn.
De CCD-beeldchip zorgt voor natuurgetrouwe kleu-
ren, ook bij weinig licht. Automatische witbalans.
Uitgevoerd met 'macrostand' voor opnamen van
heel dichtbij. Compleet met akku, akkulader, RF-

I adapter, draagriem en cassette.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steem is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

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

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219
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Boerderijbrand

Dinsdagavond is boerderij „de Heiderboom" aan de Helderboomsdijk 2 geheel uitgebrand. De brand,
welke vermoedelijk op de deel ontstond, greep zo snel om zich heen, dat de gehele boerderij met inboedel
in vlammen opging. De brandweer van Vorden welke snel terplaatse was, kreeg assistentie van het korps
uitHengelo Gld. De aanwezige veestapel kon men nog redden, doch l koe en een kalt kwamen in de vlam-
men om. Ook burg. Vunderink kwam zich ter plekke op de hoogte stellen. Naar de precise oorzaak van de
brand wordt nog een onderzoek ingesteld.

NCVB Bijeenkomst
Voor dinsdagavond 18 november a.s.
heeft de NCVB een medisch onder-
werp uitgekozen en wel over fobieën.
Men is blij dat mevr. dr. v.d. Pol uit
Winterswijk hierover komt voorlich-
ten. Het is een, voor vele mensen,
groot probleem. Misschien is het goed
meer te weten over oorzaak, gevolg en
wat men er aan kan doen voor zichzelf
en voor anderen.
Belanstellenden zijn, zoals op al onze
avonden, van harte welkom in het
Dorpscentrum.

Toneelvereniging
Krato actief
De toneelvereniging Krato is het nieu-
we seizoen begonnen. Momenteel
zijn de repetities in volle gang voor de
jaarlijkse uitvoering, welke dit jaar
plaats heeft op zaterdag 29 november
in zaal Schoenaker. Het bekende to-
neelstuk - blijspel in dialect - van Ma-
ximilian Vitus "Drie dooie dienders"
zal ongetwijfeld de bezoekers doen
schaterlachen.

Maar Krato heeft meer in petto. Het

plan om komende zomer een open-
luchtvoorstelling te geven neemt vas-
te vormen aan. Deze openluchtvoor-
stelling zal worden gegeven in de om-
geving j^ camping „De Goldberg".
Mome^Pl zijn de leden enthousiast
bezig met het ontwerpen van de de-
cors, natuurlijk aangepast aan het
landschap ter plaatse. Ook wordt
reeds een aanzet gegeven voor de
noodzaJtaüjke terreinaanpassingen.
Het is J^P^er heel wat jaren geleden
dat Vorden en Kranenburg massaal
kon uitlopen voor een openluchtvoor-
stelling. Krato biedt U komende zo-
mer de gelegenheid.

Gezamenlijke toneel-feestavonden
goed bezocht

De jaarlijkse toneel annex feestavonden die gezamenlijk door de afdelingen Vorden van Jong Gelre, de
Plattelandsvrouwen, de GMvL worden georganiseerd trokken vrijagavond een volle zaal van het Dorps-
centrum. Zaterdagavond was de belangstelling wat minder. Leden van Jong Gelre voerden beide avonden
het blijspel "Voor drie dagen myn vrouw" op. Het is tijdens deze feestavonden zo langzamerhand een tra-
ditie geworden dat Jong Gelre het toneelgedeelte verzorgd.
In deze klucht draaide het om hoofd-
rolspeler Rob, een ex-student, die fi-
nancieel afhankelijk is van een tante
uit Engeland. H ij maakt zijn tante van
alles wijs en als tantelief dan aankon-
digt op bezoek te komen is er natuur-
lijk "paniek in de tent". Rob zit natuur-
lijk op een verschrikkelijke manier in
de knoei en moet op korte termijn een

vrouw hebben. Jong Gelre maakte er
een wat de Belgen zouden zeggen
"plesante" avond van.'

De regie was in handen van Henk
Broekgaarden. Grimering Ina Eskes
en Ina Regelink, terwijl Karin Boers
als souffleuse fungeerde.

Medespelenden waren: Dick Rege-
link; Erik Knoef; Els Abbink; Wilma
Rossel; Henriet Fokkink; Wim Ban-
nink; Hermien Tiessink; Absie Bok-
kes en Adriaan Eskes. Beide avonden
werden de medewerkenden na afloop
in de bloemetjes gezet. De feestavond
werd zowel op vrijdag als zaterdag
besloten met een dansje.

Contactavond
Laus Deo
De Gemengde Zang Ver. Laus Deo
uit Vierakker/Wichmond houdt op
zaterdagavond 15 november a.s. een
contactavond in het Ludgerusge-
bouw.
Het programma deze avond is al
volgt:
1. Gem. Zang Ver. 'Laus Deo' - Vier-
akker/Wichmond o.l.v. Ron Holtslag.
2. Emmanuel-Singers - Zutphen o.l.v.
Leon v. Dijk.
3. Hervormd Kerkkoor - Wichmond
o.l.v. Mevr. J. Brouwer.
Hierna is er een pauze met verloting.
Na de pauze treden nog op:
4. Gem. Zang Ver. 'Zang en Vriend-
schap' - Geesteren o.l.v. A. Koier.
5. Zutphense Mann. Zang Ver. 'De
IJsselzangers' o.l.v. Bert Nijhof.
De toegang voor deze avond is gratis.

Vrouwenraad
De Vordense Vrouwenraad organi-
seerde de afgelopen weken een com-
putercursus waarvoor een goede be-
langstelling bestond. Diverse dames
gaven blijk maar wat graag iets van het
computergebeuren te willen weten.
De cursus werd gehouden in de
Dorpsschool. Een drietal onderwij-
zers van deze school te weten direk-
teur H. van Meeren, J. Noorman en
M. Bijlsma offerden belangeloos hun
vrije avond op om de dames bij de eer-
ste kennismaking met de computer te
helpen. De Vrouwenraad organiseert
het komende voorjaar opnieuw een
cursus. Ditmaal zal het gaan over het
besturen van een vereniging-.

Jong Geke
Vrijdagavond 14 november wordt in
"De Bremer" een ledenvergadering
van Jong Gelre regio ̂ pt Achter-
hoek gehouden. Het programma be-
staat eerst uit het huishoudelijk ge-
deelte met daarna een verrassingspro-
gramma. Tot slot verleent het disco-
team HOT DOG haar i^fcjewerking.
De afdeling Vorden va^^mg Gelre
gaat op maandagavond 17 november
badmintonnen bij Appie Happie. Op
21 november wordt er in het Dorps-
centrum een regionaal tafeltennis-
toernooi gehouden.

Dit weekend werd in de bibliotheek te
Vorden de expositie van Anne May
van der Grinten geopend. Tot en met
5 december exposeert Anne May van
de Grinten aquarellen van stillevens
en landschappen. Het is de derde keer
dat zij met haar werk naar buiten
treedt.

De Vogelvriend
organiseert
clubtentoonstelling
A.s. weekend zijn in zaal Schoenaker
wederom de vogels van de leden van
de vogelvereniging "De Vogelvriend"
te bewonderen.
Een groot aantal inzendingen krijgt
reeds donderdag de keurmeesters on-
der handen. Vrijdagavond zal voorzit-
ter Th. Eijkelkamp de tentoonstelling
openen. Dan ook worden de winnen-
de vogels bekend gemaakt.
Als vanouds nemen de dames van de
leden wederom de aankleding van het
geheel voor hun rekening.
De vogels zijn te zien a.s. zaterdag en
zondag. De leden van "De Vogel-
vriend" hebben goede kwekers onder
hun midden. Afgelopen weekend be-
haalden de leden W. Berendsen en B.
Horstink op de Nationale tentoonstel-
ling in Beckum ieder twee eerste prij-
zen.
De laatste jaren wordt er veel ge-
kweekt niet alleen met eenlingen,
maar ook met stellen en een stam
(vier vogels). De opbouw van de ten-
toonstelling is inmiddels in volle gang.
Vakmensen zorgen gedurende de vier
dagen voor elk der vogels voor gepa-
ste voeding, voeding waaraan ze ook
thuis gewend zijn. En... de vogels zijn
U dankbaar als U tijdens Uw bezoek
aan zaal Schoenaker even uw pijp,
sigaret of sigaar wilt doven.

Nog even geduld
Daar er lezers zyn die altijd vroegtijdig het
abonnementsgeld betalen, zelfs vooruit, wat wij
zeer waarderen, verzoeken wij toch dit jaar
even af te wachten.

T./.t. zullen wij bekend maken in Contact of
de uitgave van ons weekblad zo blijft of dat
één en ander NOODGEDWONGEN zal
moeten veranderen, dit in samenhang met de
nieuwbouwplannen van onze drukkerij.

Wij blijven echter nog hopen op een spoedige
positieve beslissing, wat betreft onze
nieuwbouw.

Indien wij 't abonnementsgeld voor 1987 terug
moeten betalen heeft dit veel onnodig werk,
daarom nogmaals verzoeken wij U even geduld
uit te oefenen.

De redactie.

Prinsenbal
"De Deurdreajers"
Zaterdagavond 15 november houdt de Vordense Karnavalsvereni-
ging "De Deurdreajers" het jaarlijkse Prinsenbal. Dit wordt gehou-
den in de grote zaal van "De Herberg". De avond staat niet alleen
in het teken van de nieuwe Prins, maar ook in het teken van de pre-
sidentswisseling. Gerard Eijkelkamp houdt het nl. voor gezien en
draagt zijn taak over aan Johan Engberts.
In Vordense karnavalskringen gonst
het al geruime tijd van geruchten wie
toch wel de nieuwe Prins zal zijn. Van-
zelfsprekend wil het bestuur deze ver-
rassing tot zaterdagavond geheim
houden. Wel is inmiddels een crypti-
sche omschrijving van de nieuwe
Prins gegeven welke als volgt luidt:
"Een, twee, drie, ik ben er weer, mij zal
het haar niet ten barge rijzen. Als mijn
afkomst op een bult wordt geschoven,
is zij rood van gele kleur".
De festiviteiten beginnen zaterdaga-
vond, waarna president Gerard het
Prinsenbal zal openen en vervolgens
zal Prins Frank en zijn gevolg de zaal
betreden.

Verder staan er deze avond enkele op-
tredens van de dansgarde op het pro-
gramma. Er wordt afscheid genomen
van de huidige prins en de huidige
president en zullen de opvolgers in de
loop van de avond worden geïnstal-
leerd.

Voor de dansgarde van de Deurdrea-
jers overigens een druk weekend,
want zondag 16 november zullen de
meisjes in Beek deelnemen aan een
dansgardekonkours dat wordt georga-
niseerd door de karnavalsvereniging
"De Dorsvlegels".

Slipjacht K.P.O.
De slipjacht die de Koninklijke Neder-
landse Jachtvereniging zaterdagmid-
dag organiseerde was weer een prach-
tig schouwspel. Dat begon al bij het
kasteel Vorden waar de jacht door vier
sonneurs werd aangeblazen. Burge-
meester Vunderink was zelf aanwezig
om de deelnemers aan deze slipjacht
een goede jacht toe te wensen. Vero-
nica medewerker Bob de Jong was op
dat moment druk in de weer om zijn
mannen opnamen te laten maken
voor een televisie uitzending.

Nadat de jagers het bekende drankje
hadden genuttigd ging de meute met
25 koppels foxhounds en master Jack
Bakker voorop richting Norde-brug
waar de eerste run werd ingezet.
De "kill" werd gehouden bij kasteel de
Kiefskamp, waarna in stap verder ging
naar de boerderij de Kostede waar de
tweede run werd ingezet. Overal langs
het parcours vele toeschouwers om
maar niets van dit "jagersgeweld" te
missen. De laatste run werd ingezet
op het maisland aan de Bekmansdijk.
In de omgeving van het Garmel werd
de jacht afgeblazen en kregen de hon-
den hun verdiende loon.

Uitnodiging
huisvrouwenorkest
Radio Gelderland heeft het H uisvrou-
wenorkest uitgenodigd om op 30 no-
vember mee te werken aan de radio-
uitzending "Rondum de middagpot",
dat wordt uitgezonden tussen half één
en één uur op 30 november.

De eerste november-bijeenkomst van
de K.P.O. trok vele dames naar zaal
Schoenaker. De dames Snelder en de
Witte van het Vegetarisch Eethuis
vertelden veel over vegetarisch eten,
hoe diverse gerechten konden wor-
den samengesteld en lieten de dames
ook proeven van deze gerechten.

Aan het eind van de leerzame avond
werden diverse recepten uitgereikt,
zodat de dames nu ook thuis een en
ander kunnen uitproberen. Vooraf
spraken de leden nog over de komen-
de bestuurssamenstelling en werd het
bezoek aan het gerechtsgebouw te
Zutphen doorgenomen.

Interkerkelijke jeugddienst
anders dan anders
Voor het eerst zal de interkerkelijke
jeugddienstcommissie a.s. zondaga-
vond een avondgebed houden. Een
avondgebed is een eenvoudige dienst,
met rustige muziek en een korte me-
ditatie. De dienst wordt gehouden in
de Gereformeerde kerk. Dominee
Westerink zal de meditatie verzorgen.
Marion Knol en Raymond Honing
zullen als dwarsfluitduo muzikale me-
dewerking verlenen. Raymond is een
jonge fluittist (15 jaar), die bij het Na-
tionale Fluitconcours dit jaar tot de
beste 10 amateurfluitisten behoorde.



Juist, drie heerlijke gerechten van
onze restaurant-kaart geven wij in één.

Deze schotel noemen we dan ook-

3IN1
U krijgt dan:

— Een malse biefstuk met bearnaise saus.
— Kipfilet "Maryland", kip met spek in een

Amerikaans jasje.
— Een zacht varkenshaasje met champignons aan

het spies.
Dit wordt geserveerd met onze gebruikelijke garnituren
gebakken aardappeltjes, 3 soorten groenten, rauwsala-
des enz.
Een schotel echt voor mensen met een fijne smaak die
van tafelen kunnen genieten.
Wij bieden U deze schotel aan voor 25,-
Als menu geserveerd: Kervelsoep vooraf
en een Coupe Tropicana als
nagerecht kost dit 32,50

O

(ƒ)

O
<
Q
co

de Timmer ie ë
JIESTAURANT&CAFÉ JH

A r ie Maalderink
Lochemseweg 16-7231 PDWarnsveld Tel.05751-336

ƒ 400,- terug voor uw

oude mofforzaag, ongeacht

merk off type.

Model 61 Practica
Een veilige en betrouwbare motorzaag,
Laag geluidsniveau,
Vol-automatische kettingrem,
Zeer goede anti-vibratie voorzieningen,
Functionele vormgeving, * m. *
Zeer krachtige motor en fjj
12 maanden garantie.

de motorzaagspecialist!
deze aktie geldt t/m 31.12.1986.

ft voor nadere inlichtingen en/of demonstratie:
| uw husqvarna specialist

•KUYPERS
Afd. Boomzagen - grasmaaiers
Dorpsstraat 12, Vorden. Tel. 05752-1393

Victoria slotjes
Heerlijk bij de koffie of bij

een broodmaaltijd

1,- VOORDEEL
bij inlevering van deze bon.

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

5 gulden
voor uw oude schaar
als u een nieuwe
Fiskars koopt bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Voor de leukste en handigste
Sint Nicplaas-kado's

klopt u bij Welkoop aan.

we l koop
Maak alvast een keuze uit onze

kleurige Sint Nicolaas-geschenkenkrant.
Ruurlo, Stationsstraat 14. tri. 251)0; Hengelo « , ) . Spalstraal 37, lel. 1731;

Vorden, Stationsweg 20, tel. 15X3: loldijk. /.utphen - Kmmeriksewec 35, tel. 1441

l l K O O l' D l (. K O l l K O I N I \ \ K H I \ k l l

Een leuk St. Nicolaas of Kerstkado voor hem
of haar een compleet brei pakket vanaf 50,-
Strengen 300 gram nu geen 17,95 maar 10,95
per streng.
Strengen 200 gram 3 voor 30,- OP = OP
Antiek en Curiosa van 1 t/m 20 dec. 20% korting

Wol- en Antiekwinkel

HETTY KUSTERS
Wichmondseweg 1 3, Baak. Tel. 05754-980

LMB Vorden B.V.
Dealer van de Selz houten mest silo's.

De silo met de meervoudige groefmessing verbinding
Alle stalen delen vol gegalvaniseerd.

Inhouden van 50 tot 3000 ra^Uoogtes van 3 tot 6 m
Ook leveren wij een complè^Ret rand apparatuur,
alles aangepast naar Uw bedrijfsomstandigheden.

Het plaatsen van de silo + montage van de rand app.
wordt geheel door ons verzorgd.

Voor vrijblijvende infor^toe of offerte bel:
05752-3163. Vertw. TeWfink 05445-1953.

INDUSTRIEWEG 13-VORDEN

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud

buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot /eest!

„ 't Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

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.

Ribmuil met elastische
afwerking. De beroemde
Mokassoleest van Romika
is nog steeds onovertroffen.
36-42

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - tel. 1342

u Wordt óók schoon
in een oude teil

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

O
725!

f ons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerkj onderhoud van gastoestellen

VOORDEEL ]

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971
Misterstraat 78. Winterswijk. Tel. 05430 13980
PARKEREN VOOR DE DEUR

Als je de bcste^mcrkcn verkoopt,

geef je toch ookde beste service..

UW DEALER

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

Ju is f nu de rente laag is
de ideaal Hypotheek.
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Bondsspaarbank nu de Ideaal Hypotheek ontwikkeld^^^

eze hypotheek wordt elk jaar slechts voor 1/5 deel aangep
aan de rente van dat moment. l

rekenen u graag het )innen!

Nog meer hypotheekvoordelen bij de b^
* hypotheekrentepercentages, die altijd tot de l Rn

boetevrij aflossen tot 50% per jaar van de restantschuld
bij afsluiten hypotheek met gemeentegarantie bij onze bank n

kosten aanvraag bemiddelend orgaan voor onze reker
fsluitprovisie slechts 0,5
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De Ideaal Hypotheek
van de bank met de *

Dan ligt u nooit meer wakker
van een mogelijke rentestijging,

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113- Sladsveld: Weth Nijhuisstraal 164 - Deppenbroek: Rijnslraat 56-
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