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Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstell ing gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman. donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij.receptie gemeentehuis).

1. Huurbeleid 1985
Op 19 maart jl. is de Tweede Kamer in
meerderheid akkoord gegaan met het
Huurbeleid voor dit jaar. Dat beleid
staat vooral in het teken van de beper-
king van de woonlasten:
- de trendmatige huurverhoging van

zelfstandige woonruimte werd
vastgesteld op 3%.

- het harmonisatiepercentage werd
teruggebracht van 3 naar 2%.

- de maximale huurverhoging kan
dit jaar maar 5% bedragen; de voor-
gestelde bovengrens van de huur
waarbij nog individuele huursubsi-
die kan worden toegekend is ge-
handhaafd op f650,-.

- de voorgestelde huurverhoging
van onzelfstandige woonruimte
(kamer, onvrije etages etc.) is vast-
gesteld op 3%.

Geen stelselhernieuwing en
legesheffing in 1985
Er is veel publiciteit geweest rond de
eventuele herzieningen van het wo-
ningwaarderingsstelsel. Het systeem
waarbij grootte en kwaliteit van wo-
ningen in punten worden uitgedrukt
zal wellicht een andere vorm krijgen.
Daarnaast zal ook het systeem van
puntenklassen, gekoppeld aan de
huurprijsklassen, vervangen worden
door een zogeheten glijdende schaal.
Deze en mogelijke andere verande-
ringen, worden in elk geval niet per l
juli 1985 ingevoerd. Tot l juli 1986
blijft het 'puntensysteem' en alles wat
daarmee samenhangt ongewijzigd!

Hetzelfde geldt voor de legesheffing.
Staatssecretaris Brokx van Volkshuis-
vesting had al eerder voorgesteld om
een financiële bijdrage te vragen voor
het indienen van een bezwaar tegen
de huurverhoging bij de Huurcom-
missie. Ook de verhuurder zou een
bijdrage moeten storten.
Degene die door de Huurcommissie
in het gelijk gesteld werd, zou zijn geld
terugkrijgen. Voor dit voorstel tot le-
gesheffing is echter een wetswijziging
nodig, die niet op tijd kan worden be-
handeld om nog voor l juli 1985 van
kracht te zijn. Het uitgangspunt van
deze heffing blijft wel geldig. Geble-
ken is dat een groot aantal huurders
ten onrechte een bezwaar maken te-
gen de voorgestelde huurverhoging.
Daarom is het beter dat zij hun ver-
meende bezwaren eerst voorleggen
aan hun verhuurder, bij een blijvend
verschil kan de verhuurder de zaak
voorleggen aan de Huurcommissie.
Verhuurders doen er in dit verband
goed aan om hun huurders duidelijk
uiteen te zetten op grond waarvan zij
de huur voor dit jaar verhogen.

Welk percentage huurverhoging
Nieuwbouwwoningen en ingrijpend
verbeterde woningen van na l juli
1981 - die dus nog geen vijf huurver-
hogingen hebben gehad - krijgen een
wettelijk verplichte huurverhoging
van 3%. Daar kan geen bezwaar tegen
worden gemaakt. Alle andere wonin-
gen kunnen een huurverhoging van
meer of minder dan 3% krijgen. Dat
hangt af van de grootte en kwaliteit
van de woning en de prijs die daarvoor
moet worden betaald. De kwaliteit
van de woning wordt uitgedrukt in
punten. Er worden punten gegeven
voor voorzieningen in huis, zoals cen-
trale verwarming, sanitair, keukenuit-
rusting, isolatie enzovoorts. Meege-
teld worden ook aspecten uit de om-
geving van de woning.
Zodoende krijgt een comfortabele
woning meer punten, dus ook een ho-
gere huurprijs, dan een klein en een-
voudig huis. Hetzelfde geldt trouwens
ook voor kamers of gedeelten van wo-
ningen.
Als u het aantal punten van uw wo-
ning en de huurprijs op 30 juni weet,
kunt u nagaan welke huurverhoging
in uw geval redelijk is. Dat kunt u afle-
zen op de tabel in het vouwblad Huur-
aanpassingen 1985van het ministe-
rie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer. Daar

staan ook de punten in die voor de ver-
schillende onderdelen kunnen wor-
den toegekend.

Huurharmonisatie
Er komen in Nederland nogal wat hui-
zen voor waarvan de huurprijs niet in
juiste verhouding staat tot de geboden
kwaliteit en de grootte van de woning.
Om een en ander enigszins in over-
eenstemming met elkaar te brengen
kan de huur extra worden verhoogd
ofwel geharmoniseerd. Er zijn twee
mogelijkheden:
- voor de zittende huurder: deze kan

een geleidelijke harmonisatie krij-
gen. Voor dit jaar kan dat maximaal
5% zijn;

- voor de nieuwe huurder kan de
huur in een keer worden opgetrok-
ken tot de maximaal redelijke
huurprijs. De verhuurder kan dat
zelf bepalen.

Bezwaar maken
Huurders van woningen, etages of ka-
mers kunnen in een aantal gevallen
bezwaar maken tegen een voorstel om
de huur te verhogen. Als u dat wilt
doen moeten daarvoor natuurlijk wel
redenen zijn. Dat is het geval als de
verhuurder niet aan zijn verplichtin-
gen voldoet, dringende noodzakelijke
reparaties achterwege laat of het on-
derhoud aan de woonruimte ernstig
verwaarloost.
U moet hem van die klachten dan wel
eerst - dus voordat er sprake is van
huurverhoging en liefst schriftelijk -
op de hoogte hebben gebracht.

Een andere reden om bezwaar te ma-
ken is dat het voorgestelde percentage
hoger is dan volgens het puntenstelsel
en bijbehorende tabel redelijk is. Die
tabel kunt u vinden in het vouwblad
H uuraanpassingen 1985.
In deze gevallen heeft bezwaar maken
zin. In veel andere gevallen niet.

De huurcommissies krijgen bijvoor-
beeld nogal eens bezwaarschriften die
in verband staan met de financiële si-
tuatie van de huurders. Deze huur-
ders maken gebruik van de mogelijk-
heid om bezwaar te maken, zonder
daarvoor een wettelijke grond te heb-
ben. Dat is uiteraard niet de bedoeling
van de wetgever geweest en deze be-
zwaren worden dan ook niet toegewe-
zen.

Als u vindt dat u een te hoge huur be-
taalt in verhouding tot uw inkomen
komt u misschien wel in aanmerking
voor individuele huursubsidie.

Als u wel een gegrond bezwaar heeft
tegen de voorgestelde huurprijs, moet
u dat kenbaar maken aan de verhuur-
der. Dit moet schriftelijk binnen zes
weken na de voorgestelde datum
waarop de nieuwe huurprijs ingaat.
De verhuurder kan dan binnen twaalf
weken na die datum op zijn beurt de
zaak aanhangig maken bij de huur-
commissie. Het is belangrijk dat alle
bezwaren in het bezwaarschrift wor-
den genoemd. Tijdens de zitting van
de huurcommissie - waarvoor huur-
der en verhuurder worden uitgeno-
digd - kunt u geen nieuwe bezwaren
meer opperen. De huurcommissie
kan daarmee op dat moment geen re-
kening meer houden. De uitspraak
van de commissie is voor huurder en
verhuurder bindend, tenzij een van
beide binnen twee maanden de kan-
tonrechter inschakelt.

Op de afdeling Sociale Zaken en Wel-
zijn, in de boerderij bij het gemeente-
huis/Kasteel Vorden, zijn de volgende
folders beschikbaar:
- huuraanpassingen 1985
- huurprijzen van woonruimte
- bescherming bij huur van woon-

ruimte
- huur en verhuur van kamers
- individuele huursubsidie
- isoleren huurwoningen
- servicekosten

2. Militaire oefeningen
Op 19 en 20 juni aanstaande zullen er
in deze gemeente militaire oefenin-
gen gehouden worden. Er zal geen ge-
bruik worden gemaakt van losse mu-
nitie. Particulieren hebben toestem-
ming verleend tot het betreden van
hun terreinen.

3. Afscheid hoofd gemeentewerken
Op vrijdag 7 juni j. 1. heeft het college
van burgemeester en wethouders en
het personeel afscheid genomen van
het hoofd van de afdeling gemeente-
werken, de heer ir. J.W. Hendriks.
Met ingang van l juli heeft de heer
Hendriks een functie bij de gemeente
Den Haag aanvaard.

4. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschikking
heeft genomen. Hieronder vallen ook
de door het gemeentebestuur ver-
leende bouwvergunningen. Een over-
zicht van de verleende bouwvergun-
ningen treft u onderstaand aan. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdgkng I ter secretarie. Belang-
rijk is e^lwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 4 juni 1985 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer R. Brandwacht, het

Wiemelink 33, voor het bouwen
van een woning met garage aan de
Strodijk;

2. Aan de heer M.W. Keune, Zaag-
molenweg 4 te Zutphen, voor het
verbouwen van een paardenstal/
kantine aan de Kerkhoflaan 5a te
Vorden;

3. Aan de heer J.P.M. Paling, van
Lennepweg 6, voor het vernieuwen
van een garage/berging.

5. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor Algemeen Bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 18 juni aan-
staande in het gemeentehuis, aanvang
20.00 uur. Aan de orde komen onder
meer de volgende punten:
- overdracht vleeskeuringsdienst;
- verdaging op beslissing beroep-

schrift A.B. Stokman, Waarlerweg
l alhier, tegen aanhouden aan-
vraag vergunning voor de bouw
van een paardenstal/berging/gara-
ge;

- vergoeding en tegemoetkoming in
de onkosten aan raadsleden voor
1985;

v - jaarwedderegeling wethouders in-
gaande l januari 1985;

De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 18 juni 1985 om
19.00 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- wijziging Bezoldigingsverordening

1981;
I vervallen tussenschaal
II verlaging aanvangssalarissen;

- benoeming direkteur en adjunct-
direkteur aan de per l augustus
1985 te vormen openbare basis-
school;

- subsidie aan de Stichting Contact-
centrum Bedrijfsleven Onderwijs
Midden-IJssel;

- vergoeding en tegemoetkoming in
de onkosten aan raadsleden voor
1985;

- jaarwedderegeling wethouders in-
gaande l januari 1985;

- garanderen betaling rente en aflos-
sing geldlening groot f 875.000,-
aan te gaan door de Woningbouw-
vereniging 'Thuis Best' voor de
bouw van 12 premiehuurwonin-
gen.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 14 juni 1985 om
20.00 uur in het koetshuis, bureau ge-
meentewerken. Aan de orde komen
onder meer de volgende punten:
- subsidie aan de Stichting Contact-

centrum Bedrijfsleven Onderwijs
Midden Gelderland;

- bestemming geraamd bedrag van f
30.000,- t.b.v. de sociaal-cultureel
werker voor andere sociaal culture-
le doeleinden.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddellijk voorafgaande
aan de opening va:: de vergadering,
bij de voorzitter of de secretaris van
de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-
ren;

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van de
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in het gemeentehuis en de
openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat.

6. Inzamelen chemisch afval
Aanstaande maandag (l7 juni) kunt u
tussen 16.00 en 17.00 uur uw che-
misch afval kwijt aan de gemeente-
werf aan de Zuthenseweg 50a.

Avondfiets
vierdaasse een

Succes
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'
heeft de afgelopen dagen met succes
een avondfietsvierdaagse georgani-
seerd. Het aantal deeln^fcrs dat aan
deze tocht deelnam bedWrg 307, vrij-
wel hetzelfde aantal als een jaar gele-
den toen ook zo'n 300 personen het
stalen ros beklomnmen.
De groep Linde met circa 25 deelne-
mers werd uitgeroepen tot de grootste
groep. Waardoor deze groep in het be-
zit kwam van een fraaie beker. Alle
deelnemers(sters) kregen een herin-
neringsmedaille overhandigd. De
eerstvolgende aktiviteit van de 'Acht-
kastelenrijders' vindt plaats op zondag
21 juli. Dan wordt er een zomertocht
gehouden.

Deelnemers
avondwandel

vierdaagse
Maandagavond vertrokken 665 wan-
delaars voor de eerste etappe van de
wandelvierdaagse, die dit jaar voor de
achttiende keer door de gymnastiek-
vereniging 'Sparta' wordt georgani-
seerd. De start vond plaats vanaf de
openbare dorpsschool. De deelne-
mers konden kiezen uit een route van
vijf of tien kilometer.
De eerste avond stond de omgeving
van het Galgengoor op het program-
ma. Dinsdagavond gaat de tocht rich-
ting Linde; woensdagavond omge-
ving den Bramel; donderdagavond
omgeving Hackfort.
Op deze avond vindt tevens de intocht
plaats. De wandelaars zullen dan van-
af het schoolplein van de school Het
Hoge richting finish vertrekken. Dit
alles met medewerking van de mu-
ziekvereniging 'Sursum Corda' en-
'Concordia' en de drumvan van DWG
uit Zutphen. De route is die avond als
volgt: Het Hoge, Raadhuisstraat,
Nieuwstad, Staringstraat, Margriet-
laan, Horsterkamp, Dorpsstraat,
Burg. Galleestraat, Kerkstraat,
schoolplein openbare school.

Eerste prijs
Vordens dameskoor
Het Vordens Dameskoor heeft zon-
dag deelgenomen aan een internatio-
naal zangconcours in het Brabantse
Made. Het koor kwam uit in de twee-
de afdeling en kwam verrassend goed
voor de dag. De dames onder leiding
van dirigent P. Rouwen behaalden

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

een fraaie eerste prijs met 333 punten.
Als verplicht nummer werd 'Salvum
fac Regem' van A. Sachiné ten gehore
gebracht. Als vrij nummer werd 'Ado-
ramus' van Orlando di Lasso gezon-
gen.
De dames en hun dirigent werden bij
terugkomst in Vorden aangenaam
verrast door de muziekvereniging
'Concordia' die het koor bij Kluvers
stonden op te wachten. Het Vordens
Dameskoor beschikt ook over een
mannelijke supportersvereniging.
Wel deze heren lieten zich evenmin
onbetuigd en boden de dames elk een
roos aan. Met de muziek voorop toog
men vervolgens naar 'De Herberg'
waar nogeens in geuren en kleuren
over het succes in Made werd gespro-
ken.

Benoemd
De heer P. van Royen opzichter
bouw- en woningtoezicht bij de afde-
ling Gemeentewerken, is met ingang
van 15 juli a.s. benoemd als medewer-
ker gemeentewerken Vinkeveen.

Interkerkelijke Dienst
Zondag 16 juni is er een Interkerkelij-
ke Welkomstdienst in of bij de Gere-
formeerde kerk. Mocht het weer om-
slaan dan zal het een openluchtdienst
worden op het terrein achter de kerk;
zo niet dan wordt de dienst in de kerk
gehouden.
Ds. v. Weelden uit Borculo preekt
over: 'Vol kracht vooruit'. Ds. van
Weelden brengt zijn 'eigen' gospel-
groep 'Aurora' mee. Komt u? U bent
welkom!

Afscheid van de oudste
zondagsschoolkinderen
Aanstaande zondagmorgen wordt in
de Dorpskerk een dienst gehouden
voor jong en oud. Dan zullen een paar
kinderen van gezinnen in de gemeen-
te worden gedoopt.
Maar ook zullen 14 jongens en meis-
jes, die de zondagsschool verlaten, in
de kerk afscheid nemen, en welkom
worden geheten in de Jeugdkerk. Ook
de overige zondagsschoolkinderen
worden met hun ouders in deze dienst
verwacht. Want het is de afsluiting van
het zondagsschooljaar.
Darom zal de prediking afgestemd
zijn op jong en oud. Het onderwerp is:
Leven in verantwoordelijkheid. De
liederen, die we zingen, zijn naar dit
onderwerp gekozen. Ze staan afge-
drukt op een gestencilde orde van
dienst, die u bij de ingang wordt uitge-
reikt.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: A.S.M. Raap en J.J.A.
Zents; H.A. Schouten en J.S. Scholle-
ma
OVERLEDEN: Geen

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering,
1ste H. Communie m.m.v. Jeugdkoor.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 16 juni 10.00 uur: ds. J. Veenen-

daal, Doopdienst. Afscheid oudste zon-
dagsschoolkinderen.
19.00 uur: ds. A. van Weelden uit Borculo.
Open lucht-dienst bij de Geref. Kerk.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 16 juni 10.00 uur: ds. Zwarts,
Apeldoorn.
19.00 uur: Openluchtdienst uitg. van
Evang. Commissie, ds. v. Weelden uit Bor-
culo, m.m.v. Gospelgroep.

WEEKENDDIENST HUISARTS
15 en 16 juni dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 15juni 12.00 uur tot maandag-
ochtend 9.00 uur dr. Breukink. Tel. 1566.
Verder de gehele week van 19.00 uur tot
07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
15-16 juni H.F. van Dam, Lochem. Tel.
05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

TAFELTJE DEKJE
Maand mei: mevr. Wolters, telefoon 1262.
Graag bellen voor half 9.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 0834044192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(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.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.



Een
goede bril

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

vanaf f 60,-

En ... elke prijs is
natuurlijk inclusief

aanpassen, bijstellen en
de volledige garantie.

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

06 juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

met
Televisie

reparaties
«- - direct

u i ' naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

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

SCHILDERSBEDRIJF

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

DIERENPENSION

'De Bronsbergen'
een vertrouwd adres voor uw
huisdier tijdens uw vakantie!
Reservering en/of informatie:
Dierentehuis "De Bronsber-
gen", Bronsbergen 10, Warns-
veld. Tel. 05750-20934.

Nieuwe damesfiets BSA
Raleigh. 3 versn. Trommelrem-
men f 525,-.
Maarten Smit,
Tel. 05752-1391.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LIGA
BELLEN.

TELEFOON 3100

Open huis en rommel-
markt op vrijdag 14 juni van
•16.00 uur tot 20.30 uur en za-
terdag 1 5 juni van 10.30 uur
tot 15.00 uur.
Dierentehuis
"DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

Zon-
wering

Terrasschermen type 65/110 compleet met slingerstangbediening naar keuze
met rood of oranje doek, uitval 250 cm.
300 breed 777,-; 400 breed 908,-;
500 breed 1038,-; 600 breed 1168,-.
Prijzen gelden tot en met 29 juni. Andere doekkleuren tegen kleine meerprijs
mogelijk. Dus voor al ,uw zonweringen naar:

interieuradviseur
m

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

Wie straks
zorgeloos bruin

wil worden
kiest eerst voor

Ook al neemt u Euro

We hebben ze al eve
U kunt dus gerust'r

Wij bakken voor u dagelijks vers...

...fijn volkoren
Dit zijn sterke punten van
deze bijzondere broodsoort.

puur natuur en toch niet te zwaar
gebakken /onder C M M • \ ;in vetten
snijdt gemakke l i jk
lekker lang mals met behoud van het broodaroma

bi j /onde r smakelijk en gezond
ook de kinderen vinden het lekker brood

uitstekend in te vriezen

Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

Nooit op reis gaan 2
dat uw ziektekoste

Vreemd geld
g om direct na aankomst al over

wat buitenlands geld te kunnen beschik
Dat regelen we toch f

Cheques •H^H_
Birocheques en Travelercheques. Die zijn verzekerd tegen diefstal.
Benemen. Het voordeel van ̂ A^HJ^^^^^^^ u ze vrijwel
jt in de munteenheid van uv.

We geven u graag advies.

Veilig verzekerd
igen. Dat is gewoon vragen om narigheic

regelen we dat
Evenals de verzekering van uw bagage, geld, cheques en andere kostbaH

•̂•̂ ••MgMMĵ jtou .;ie boekt.

Kluisloket-service
U leest het maarB uw:

waardepapieren gev^

i/eet u zeker,
raag voor u.
let vooral de

jraden en
\\ de S liggen

Want de bank met de 5 zorgt snel
en goed voor buitenlands geld,

veilige reischeques en
een prima reisverzekering.

Vaderdagtip
Aj op un goeie FIETSE wilt ri'jen,
dan moj d'r gaar niet over goan stri'jen.
En i'j hoef d'r ok niet oaver te stfpimen,
dan moj gewoon un BATAVUS nemmen.
I'j hoeft t'r niet ens wiet veur te lopen.
Zon fietse ku'j bi'j REIND ZWEVERIIMK kopen.

Uw fietsspecialist

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld - Tel. 2888.

bondsspaarbank
voor Twente en Qast Gelderland
RAYON TWENTE ENSCHÖ^Mbofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Weth Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbnnk: Wesselernering^2 - t Ribbelt: Faberstraat 14. HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Driene: Schubertslraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelmmastraat 25

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

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

BOD GEVRAAGD ouder
wetse koperen waterpomp.
Compleet.
Tel. 05752-1391.

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

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

Schoenaker te Kranenburg

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

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

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

• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

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

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).

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

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

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

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08552-1451

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Voor vaderdag
vindt u bij ons een grote kollektie

sandalen en schoenen
in diverse kleuren.

Kijk eerst bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

VINOTHEEK
SMIT
Kadoparadijs voor
alle vaders

GEDISTILLEERD

Jonge Bokma
Vieux Florijn
Citroen Florijn
Whisky Black Prince

17,95

17,25

18 5

UIT ONZE WIJNKELDER: PRACHT ELZAS WIJNEN

Gewurztraminer
Riesling

pei 2 flessen Elzasglas gratis

1 0,95

8,95

/ f *

Domaine de Poulharies
heerlijk glas rode wijn. Fris - fruitig - en de prijs?
per liter 5,95. 6 liter voor 33.-

BURGEMEESTER GALLEESTRAAT12 - VORDEN - TELEFOON 05752-1391



Met grote blijdschap geven wij
kennis van de geboorte van on-
ze zoon en broertje
HENDRIK-JOHAN

zijn roepnaam is

RIK
-Henk, Willy en Annemieke
Velhorst-Voskamp

Galgengoorweg 3
7251 JC Vorden
8 juni 1985.

Aan iedereen hartelijk dank
voor de felicitaties, bloemen
en kado's in welke vorm dan
ook die ons 40-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

J.W. RUITERKAMP
C.A. RUITERKAMP-

PELLENBERG

Barchem,
Vordenseweg 13.

De overweldigende hulp, be-
langstelling, deelneming, zo-
wel schriftelijk als persoonlijk
die wij mochten ontvangen tij-
dens het plotseling overlijden
van mijn lieve man, zorgzame
vader en zoon

HENDRIK
KLEIN GELTINK

»
hebben ons diep getroffen.
Wij zijn u zeer dankbaar voor
de steun en troost door u ons
gegeven.
Daar het ons onmogelijk is om
u allen persoonlijkte bedanken
betuigen wij hiermee onze
oprechte dank.

Fam. Klein Geltink
Fam. Everts.

Vorden, juni 1985
„'t Hoge Slag".

Langs deze weg willen wij
iedereen heel hartelijk be-
danken voor de vele bloe-
men en planten, leuke
reakties en goede wensen
die de opening van onze
kapperszaak tot een bij-
zondere dag hebben ge-
maakt.

manny en henk gosselink
nieuwstad 5 vonden

05752-1722

VERHUISD

M.i.v. 16 juni is ons nieuwe
adres HAVERSTRAAT 32,
HALLE. Tel. 08343-1006.

FAM. W. KOERSELMAN,
Overweg 2, Vorden.

V.R.T.C. De Achtkastelenrij-
ders bedankt de 310 fietsers en
de volgende zaken: café 't
Zwaantje; Coop. Zuivelfabriek;
V.S. markt; Bakker Oplaat;
Slager Rodenburg; Kuypers;
E.H.B.O. en de leden voor de
prettige samenwerking tijdens
de avond-fiets-4-daagse.

Alle Hertog Jan bierspecia-
liteiten uit Arcen.
VINOTHEEK SMIT
Burg. Galleestraat 12, Vorden.

'Jriumjih

BH al vanaf f 19,95 bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

LUC DE JONGE
en

MARJAN HAZELAAR

willen elkaar voor geen goud meer missen!

Daarom trouwen wij op vrijdag 21 juni 1985
om 13.30 uur in het gemeentehuis van
Lochem.

Receptie in Café-Rest. „De Herberg "te
Vorden van 15.30 uur tot 17.00 uur.

| Ons adres is
| Het Wiemelink 71, 7251 CX Vorden.
i

* < * ' * * * ' < * < ^ < ' <

Op maandag 1 7 juni hopen wij met onze
kinderen ons 25 jarig huwelijk te herdenken

„
Wij zijn

a.s. donderdag 13 juni vanaf 18.00 uur

geopend
(o.a. in verband met vierdaagse)

M.i.v. donderdag 27 juni zijn wij elke
donderdag weer geopend

W. RIETMAN
G.W. R/ETMAN-MAALDER/NK

Receptie van 15. 00 tot 16. 30 uur in zaal
"de Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

7257 DM Vorden, juni 1985
l Zutphenseweg 80

Op vrijdag 21 juni hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijk te herdenken

G.J. ONSTENK
M.G. ONSTENK-WASSINK

Gelegenheid tot feliciteren op zaterdag 29
junivan 19.30 tot 21.00 uur in 't Pantoffeitje,
Dorpsstraat 34 te Vorden.

7251PJ Vorden, juni 1985
Holskampweg 5.

Wegens vakantie

GESLOTEN
van 17 juni t/m 29 juni.

Sigarenmagazijn,
boek- en tijdschriftenhandel

'JAN HASSINK'
P.S. Denk aan Uw Stenderkasten
voorraad!!!!

J\4^> 1

Verdrietig, maar dankbaar voor het leven dat wij met
haar mochten delen, berichten wij U dat na een moedig
gedragen lijden van ons is heengegaan, onze lieve moe-
der, groot- en overgrootmoeder

ALEIDA WILLEMINA MAALDERINK
weduwe van J. Oosterink

op de leeftijd van bijna 77 jaar.

Dronten: J.A. Gosselink-Oosterink
J.G. Gosselink

Vorden: B. Oosterink
J.M. Oosterink-Hartgers

Vorden: J.W. Klein Nengerman-Oosterink
FJ. Klein Nengerman

Vorden: J. Oosterink
B.C. Oosterink-Weustenenk

Vorden: A.W. Wentink-Oosterink
G.R. Wentink
Kleinkinderen en achterkleinkind.

7251 HP Vorden, 8 juni 1985
Almenseweg 59.

De crematie heeft inmiddels al plaats gehad.

Enige en algemene kennisgeving.

Op zondag 9 juni 1985 is overleden

JOHN LODEWIJK DE VRIES

op de leeftijd van 69 jaar.

Voorheen wonende te Lochem, Zutphenseweg 78.
Sedert 1967 wonende in het verpleeghuis
„het Enzerinck" te Vorden.

Uit allernaam:
Lochem: Familie B. Beltman

Correspondentie adres:
De heer R. Ottens,
Zutphenseweg 77
7251 DJ Vorden

De crematie zal plaatsvinden op donderdag 13 juni a.s.
om 10.30 uur vanuit aula 2 van het crematorium te Die-
ren.

A.s. zondag 16 juni

welkomstdienst
In of achter (bij goed weer buiten)
de Geref. kerk.

Thema: 'Vol kracht vooruit'.
Ds. v. Weelden, Borculo.
Gospelgroep "Aurora".
Aanvang 19.00 uur.

Herv. Gez. Evangelisatie Comm.

Voor de op donderdag 18 juli 1985 van
15.00 uur tot 23.00 uur te houden braderie
zijn nog standplaatsen vrij. Deelnemers
worden nogmaals verzocht zich tijdig op te
geven voor deelname, op onderstaande
adressen, zodat een inschrijfformulier kan
worden toegezonden.
Een speciaal gedeelte van de braderie zal
worden ingeruimd voor de kinderbraderie
voor kinderen tot 14 jaar.
Ook de kinderen worden verzocht zich
tijdig op te geven.

Namens de VW Vorden
LT.J. Slütter
Brinkerhof 101
7251 VW Vorden
Tel. 2335

J.W. de Gruijter
Wilhelminalaan 24
7251 EN Vorden
Tel. 2204

PRETTY MARKT

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

Te koop: Anjers, ijsbloe-
men, ageratinplanten,
duizendschonen, rode
koolplanten, bloemkool-
planten en vele andere
planten bij:

WILLEM HAZEKAMP,
Het Jebbink 69
Tussen 18.00 en 21.30 uur.

OP = OP

Te koop wegens omstandighe-
den mooie jonge bouvier met
stamboom (15 mnd oud).
Tel. 05752-2612.

Te koop: diepvrieskist 280
liter.
Tel. 05752-2072.

GELDIG VAN 13-6 T/M 15-6

Borstlappen
per kg

VOOR DE BOTERHAM:

Gehakt
gebraden 100 gram

i o
l ^m

1,25
KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

junf 53 - 83

Café 'Uenk'

gesloten
van maandag 17 juni t/m
vrijdag 21 juni 17.00 uur.

ARNOLD EN RIA SCHUT

P.S. Vrijdag 21 juni borreluur
van 17.00 uur t/m 24.00 uur.

Iedereen
van harte bedankt
Het wasvoor ons een onvergetelijke dag.

Nico en Tine v. Goethem

bodeaa

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.

Braderie en kinderbraderie 1985

6ui|apuBM
uu8;u8
PUOAB

ALFA BIER uit Schinnen. Na-
tuurzuiver kwaliteitsbier.
VINOTHEEK SMIT
Burg. Galleestraat 12, Vorden.

Vaderdag
Geen originele,
wel goede kado's
vindt u bij:

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

VORDEN
de tijd stond niet stil

een leuk geschenk voor vaderdag
verkrijgbaar bij boekhandel Hassink; boekhandel Loga en foto Dolphijn

Nu gratis
"avantgarde" schoolspullen
bij High Hair schuim,
Wet Gel en Lak!

salon voor dames en heren

Als u per 1 juli lid wordt van de Vordense
Tennisclub betaalt u slechts de halve
contributie TENNIS

Opgave bij: Christien Bos, telefoon 1936
Peter Pijnappel, telefoon 2066

Harm Jan Warringa, telefoon 1277

DE TWEEDE SPORT IN NEDERLAND

BRAND UP PILSNER
Het bier waar Limburg trots op
is.
VINOTHEEK SMIT
Burg. Galleestraat 12, Vorden.



Gemakkelijke wandelschoen
voor een aantrekkelijke prijs.

Maten 36 t/m 41 39,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

500 gram

Andijvie

Maroc
SOOgram

10 stuks

1,98
0,85
3,98
3,75

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL 1617

Een vaderdag idee
bij:

gratis
graveren

Parker floating v a 12,50

Schrijf mappen va 9,90

Paperclipsvi 0,10

Memo bloks v.a 1,00

Wandelen in de achterhoek 8,90

ANWB gids voor Nederland 69,95

Nieuwe Alistair Maclean 19,90

Raadhuisstraat 22 - Tel. 3100

Deze week

Speciale
aanbieding
zomert r uien

Pak uw voordeel

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Oranjefeest
Medlertol
zaterdag 22 juni

avond
oriënterings
wandeling

start 20.00 uur bij:

café Eij kei kamp
28 - 29 juni Oranjefeest.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Sterpolis/G.O.V.

Ziektekosten
Af d. Hengelo - Vorden - Warnsveld

Uitnodiging

ledenvergadering
welke gehouden wordt op

maandag 17 juni 1985 om

20.00 uur in Hotel Bloemendaal te

Vorden met o.m. bespreking

jaarverslag 1984.

Het Bestuur.

Kado's voor vader
Een grote sortering:

- Hengelsportartikelen
- Sportschoenen
- Sportkleding
- Tennisrackets
- Sporttassen
- Badmintonrackets

KLUVERS
SPORT- TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41-VORDEN«Tel.05752-1318

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

Tuinpomper^n
Beregening-mstallaties

Motorzeisen
Kantenmaaiers, talud
heggesscharen, mot

iers, spuiten, aggregaten,
alleszuigers enz.

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

Uitvoering
muziekschool

Woensdag 19 juni a.s. zullen
ca. 50 leerlingen van de
Muziekschooldependance
te Vorden een uitvoering
verzorgen in het
Dorpscentrum.

Verschillende
instrumentale leerlingen
zullen van hun kunnen
blijk geven en de
kinderen van de
schakelklas voeren een
aantal liedjes uit met
begeleiding.

De uitvoering
begint om
19.30 uuren is
gratis
toegankelijk.

STICHTING
MUZIEKSCHOOL
REGIO ZUTPHEN

Opruiming 1985
Grandioze opruiming van behang,

nu nog meer dan de

%

helft van de prijs
SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 05752-1523

DE VALEWEIDE

24 Vlijtig Mesjes 12,50
32 Afrikanen 12,50
Gemengd boeket 4,75
Alle soorten winterkoolplanten
3 Prachtige Geraniums m 4 kleuren 8,-

Speciale vaderdag aanbieding
HSS borenset
19-delig in

metalen cassette 23,90
Stalen Fort kruiwagen
80 Itr. rondneus met

stalen velg

en luchtbandwiel 95,00
Kabelhaspel
15 meter

22,90
Assortiy entsdozen
9 vaks

en 18 vaks 5,95

Klopboormachine
Bosch SB 350

boorkapaciteit in

beton tot 10 mm 89,00

V
H.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121

ZOMERAANBIEDINGEN
Profiteer nu reeds van diverse

ZOMERPRIJZEN
v.a.

Japonnen v
Zonnejurkjes
Blazers en jacks
Rokken v a
Pantalons va

v.a.

49,- Heren jacks
29,- Bodywarmers
49,- Pantalons
59,- Polo's
39,- Overhemden k/m

Aanbiedingen in Emanuëlle - Barb. Farber
en Pointer
met kortingen van

Vrijdags open tot 9 UUR

i

30 gulden

RUURLO



TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 13 juni 1985

47e jaargang n r. 12

Minister Eelco Brinkman (CDA) te Vorden:

'Samenleving zal zelf deel van
de problemen moeten oplossen9

W.V.C. Minister Drs. Eeico Brinkman kreeg maandagavond in het Dorpscentrum te Vorden een
aandachtig gehoor toen hij een spreekbeurt hield over het onderwerp 'Van verzorgingsstaat naar
verzorgingsmaatschappij'. Wel de bewindsman maakte zich er bepaald niet met een Jantje van
Leiden vanaf want hij voerde bijna twee en een halfuur het woord. De bijeenkomst was georgani-
seerd door de CDA afdeling Vorden en door de CDA Statenkring Zutphen.

Minisier Brinkman ging allereerst in
op de achtergrond van zijn beleid
waarbij hij onder meer ruimschoots
aandacht vroeg voor de toekomst van
de ouderen in de samenleving. 'De
problemen die er zijn moetje niet al-
leen door de bril van de ouderen zelf
bekijken. Het is ook niet meer zo dat
je met 65 jaar oud bent. Denk maar
aan de mensen die om welke redenen
dan ook vroegtijdig uit het arbeidspro-
ces worden onttrokken. Hoe kan ie-
dereen zinvol funktioneren. Is er nog
wel een zinvol plekje voor ouderen?.
Allemaal vragen die dagelijks op mij
afkomen aldus minister Brinkman.

Sociale kontakten
De bewindsman achtte het van zeer
groot belang voor de samenleving dat
de mensen hun sociale kontakten
moeten bewaren en verstevigen. 'Een
aantal aktiviteiten zelf ontplooien en
niet alsmaar naar de overheid toelo-
pen. De mensen moeten het gevoel
hebben over en weer nuttig te zijn. We
hebben, ieder op zijn terrein onze ta-
lenten gekregen om er mee te woeke-
ren', zo sprak minister Brinkman.

Euthanasie
Over het hete hangijzer binnen onze
samenleving' de euthanasie ging de
heer Brinkman uitvoerig in. 'We moe-
ten ons steeds zelf de vraag stellen
waar onze verantwoordelijkheid ligt.
Ik geloof dat we de verkeerde kant op-
gaan wanneer er gesteld wordt, ik heb
zulke pijnen verlos mij uit mijn lijden.
Dit is een type vraagstelling die mij te
rationeel overkomt. Ik hoop dan ook
dat er bij stemmingen over deze
vraagstukken een andere stemuitslag
uit de bus komt dan de helft plus één',
aldus minister Brinkman.

Reageerbuisbabies
Sprekende over reageerbuisbabies
stelde de minister dat het goed is dat
er buiten het moederlichaam om be-
vruchtiging kan plaats vinden. 'Expe-
rimenten in de zin van een mengeling
van menselijke en dierlijke cellen gaat
mij te ver. We komen nu aan de essen-
tiële waarde van het mense lijk leven.
We zullen dan dwars door alle politie-
ke partijen heen, grenzen moeten stel-
len'.

Kerk
De kerk is volgens de heer Brinkman
een multifunktionele akkomodatie
geworden. 'In onze samenleving heb-
ben veel mensen het gevoel dat ze
maar wat ronddolen. We hebben een
neutrale staat. Mensen denken vaak
zolang we elkaar de hersens niet in-
slaan, gaat het wel. Wij moeten meer
begrip voor elkaar hebben. Niet heil-
loos polariseren. We hebben er niks
aan dat we elkaar-verketteren', aldus
Brinkman.

Subsidies
Het geven van subsidies is een uiter-
mate moelijk en vaak ondankbaar
iets. 'Iedereen vindt dat ze te weinig

krijgt. Vanuit ieder zijn standpunt best
wel juist. Ben je ontevreden, blijf dan
niet langs de kant staan. Ik realiseer
me zeer wel dat de mensen met de
laagste inkomens niet zo veel keuze
hebben. Ik wijs er echter wel op dat wij
een prima stelsel ziektekostenverze-
kering hebben en ook voor de laagste
inkomensgroep zijn er veel voorzie-
ningen. Je moet geen beeld gaan
schetsen van een net-na de oorlog si-
tuatie. In ruil voor alle premies die we
moeten betalen hebben we diverse
voorzieningen gekregen.

Jaarlijks gaat daar 43 miljard gulden in
omstaan', aldus minister Brinkman
die het geen goede gedachte vond dat
bv. de groepen van tweemaal modaal
meer gaan betalen. 'Deze groep
draagt al zulke grote lasten. De zoge-
naamde teveelverdieners zijn er in
tien jaar tien procent op achteruit ge-
gaan. De koopkracht voor minimaal
en modaal is evenwel gelijk gebleven',
zo stelde minister Brinkman.

Bejaardenoorden
Brinkman ging in op de kritiek die hij
vaak te verduren krijgt met betrekking
tot de bezuinigingen die hij ten aan-
zien van de bejaardenoorden heeft
doorgevoerd.
'Een aantal voorzieningen worden ge-
woon te kostbaar. De gemiddelde
kostprijs voor één persoon per maand
bedraagt 2800 gulden. Vanmiddag
heb ik in Brabant een bejaardenoord
geopend, waarvan de kostprijs op
4400 gulden per persoon per maand
ligt. Dat kan Bruin niet trekken. Ik
schuw de moeilijke beslissingen dan
ook niet'.

Derde T.V. net
Een derde T.V. net is volgens de be-
windsman niet zo erg noodzakelijk.
'Goed de kamer zegt dat het er moet
komen. Wij zoeken dan naar moge-
lijkheden. Proberen de gelden vanuit
de Ster te halen. Wij hebben een pu-
blieke omroep. Ik vind een commer-
ciële omroep niet verstandig. De geld-
schieters gaan dan de programma's
bepalen', aldus de heer Brinkman.
Bij zijn betoog liet de heer Brinkman
duidelijk blijken dat hij vindt dat de
samenleving zelf een deel van alle pro-
blemen moet oplossen. 'Ik probeer U
daarbij als minister te assisteren. Ik
ben echt wel iets meer dan alleen een
koele rekenmeester'.

Borrel drinken
Na de pauze ging de heer Brinkman
uitvoerig in op de vele vragen die hem
vanuit de zaal schriftelijk waren ge-
steld. Zo bijvoorbeeld een vragenstel-
ler die gehoopt had in 1983 een borrel
met de minister te kunnen drinken.
Dit uit dankbaarheid dat de renovatie-
plannen voor de Wehme ten uitvoer
zouden worden gebracht.
Maar nee, de plannen gingen voorlo-
pig de ijskast in. Wel kreeg men in
Vorden te horen dat de Wehme hoog
op de prioriteitenlijst staat. 'Wanneer
wordt de pot over 1985 verdeeld?, zo

kreeg Brinkman voorgeschoteld. Wel
de bewindsman liet positieve gelui-
den horen. 'De definitieve vaststelling
van het budget voor de provincies is
juist afgekomen. Als ze U gezegd heb-
ben dat het bejaardencentrum hoog
op de lijst staat bij de provincie dan
voor wat ons betreft geen beletsel', al-
dus de heer Brinkman.

Uitkeringsgerechtigden
De minister ging de problemen rond
de uitkeringsgerechtigden deze avond
niet uit de weg. 'Je zult hier goed moe-
ten overleggen. Je moet deze groep
geen vrijkaartje geven voor alle soor-
ten kortingen. Dan brandmerk je deze
uitkeringsgerechtigden. Trouwens de
maatschappij heeft er recht op dat er
goed met de gelden wordt omge-
sprongen.

Bejaardenbeleid
De minister ging in op het verschijnsel
dat mensen zo lang mogelijk zelfstan-
dig willen blijven wonen. 'Je zult hulp
moeten bieden. De huisvesting van
bejaarden b.v. wat aanpassen. Het ge-
ven van alarmaansluitingen. Het ge-
ven van maaltijden zijn van rijkswege
bepaalde mogelijkheden. Vandaar dat
ik de gezinsverzorging en het kruis-
werk zov^^nogelijk ontzie', aldus de
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Ook kwam nog ter sprake dat de in-
komsten uit eigen bijdragen aan be-
jaardenoorden wat kan tegenvallen.
Brinkmaj«^rtelde dat dit ook inder-
daad he^eval was. 'Vandaar dat ik
ook 35 miljoen aan de bejaardenoor-
den beschikbaar stel', zo sprak hij.
Over het discrimineren van Christe-
nen zei de heer Brinkman dat er ge-
lukkig in Nederland vrijheid van me-
ningsuiting is maar dat je elkaar niet
moet schofferen.

Voordeursregeling
Wat betreft de zogenaamde voor-
deursregeling ontkende de minister
niet dat bv. deze regeling fraudege-
voelig is. 'We zullen moeten kontrole-
ren'. In Vorden blijkt het wat betreft
het frauderen nog wel mee te vallen',
zo kreeg minister Brinkman te horen
toen hij de Vordense CDA-wethou-
der Geerken om kommentaar vroeg.
Een opmerking vanuit de zaal dat het
onrechtvaardig is dat AOWers door
bezuinigingen worden getroffen, zei
Brinkman dat deze categorie inder-
daad veel heeft mee gemaakt maar dat
zij ook de welvaart hebben meege-
maakt. Ook hier is bij de bezuiniging
weer een koppeling aan het niveau
van de welvaart'. Sprekende over de
partijverhoudingen in de politiek be-
pleitte Brinkman sterk dat er eerlijk
zaken met elkaar gedaan moet wor-
den. Wij moeten als CDA geen kracht
zoeken in het afzetten tegen anderen.
Laten we onze eigen boodschap maar
vertellen. Mocht de P.v.d.A. gaan re-
geren dan heeft zij het voordeel dat wij
de rommel hebben opgeruimd', aldus
Eelco Brinkman tijdens zijn met veel
aandacht gevolgde betoog.

Gezellige avond
v.v. Vorden
Voor het zogenaamde slotbal dat de
voetbalvereniging 'Vorden' zaterda-
gavond in bar-bodega 't Pantoffeltje
hield bestond een goede belangstel-
ling. Met medewerking van het dans-
orkest 'Meeting' heerste er een gezel-
lige sfeer.
Voorzitter Jan van Ark bood tijdens
zijn openingswoord het echtpaar van
Goethem en bedrijfsleider Willy Mas-
sen gelukwensen aan met de nieuwe
zaal, die zoals bekend een paar dagen
geleden officieel in gebruik is geno-
men.

Vervolgens ging de heer van Ark uit-
voerig in op de sportieve presaties op
de groen grasmat, waarbij hij wees op
het feit dat het eerste elftal degredatie
maar net wist te ontlopen. De ver-
schillende bestuursleden, commissie-
leden en andere medewerkenden
werden dank gebracht voor hun inzet.

Vorden III kwam als 'Elftal van het
jaar' uit de bus. Alle spelers kregen
een medaille aangeboden, terwijl het
team op zich een beker kreeg over-
handigd. Vorden II werd uitgeroepen
tot het sportiefste elftal van het sei-
zoen. Ook voor dit team een beker.
Het team 'Onstein' werd winnaar
van het mix-toernooi.

De 'Tackle Topscore Trophee' werd
gewonnen door Eddy Hiddink. Hij
scoorde het afgelopen seizoen 39
doelpunten.
Edwin Bekker, doelverdediger van
het derde elftal was de minst gepas-
seerde keeper. Hij moest slechts ze-
ventien keer 'vissen'.
Uitslagen klaverjassen: 1. C. Hofman
uit Zutphen; 2. Jan Rouwenhorst; 3. J.
Bos.
Uitslagen jokeren: 1. Betsie Klein
Zessink, Hengelo; 2. Swennie Buunk,
Vorden; 3. mevr. G. Doornink.
Na het officiële gedeelte gingen de
beentjes van de vloer en zorgde Ber-
tus Ruumpol tussen de bedrijven door
voor de vrolijke noot.

Veel toehoorders
bij Nuts blokfluit-

en melodicadub
Voorzitter P. de Vries kon zaterdaga-
vond in de grote zaal van het Dorps-
centrum een groot aantal toehoorders
verwelkomen bij de openbare les van
de Nuts blokfluit- en melodicaclub.
De muzikale leiding was deze avond
in handen van Hans Weenk en Gea
van Zuilekom. Voor de pauze traden
de beginnelingen blokfluit op, alsme-
de de beginnelingen en gevorderden
van de melodicaclub. Door middel
van liedjes, solo's, duo's etc. kregen de

aanwezigen een aardig beeld van wat
de kinderen zoal in een jaar hebben
geleerd. Hans Weenk gaf onder meer
bij het optreden van de melodicaclub
uitleg dat men na dit instrument ver-
der kan gaan met b.v. piano, orgel, ak-
kordeon etc.

Het programma voor de pauze werd
afgesloten met een optreden van de
damesgroep. Deze groep is pas opge-
richt en kan nog best wat dames ge-
bruiken. In de pauze werden certifica-
ten aan de leerlingen uitgereikt, die
ook dit keer weer keurig verzorgd wer-
den door mevr. Horsting.
Trad voor de pauze de blokfluit groep
II op, na de pauze was het de beurt aan

de groepen 3 en 4 en de groep 2 van de
melodicagroep.

Al deze groepen brachten vaak zelf
gekozen muziek en werden begeleid
door Fre de Vries drums en Hans
Weenk orgel. Gea van Zuilekom ver-
telde dat de blokfluit groep 4 de hoog-
ste groep is die men bij de Nutsblok-
fluitclub kan bereiken. De melodica-
groep II kreeg bij haar optreden ver-
sterking van Suzan Groot Jebbink en
Eric Nijenhuis akkordeon en van
Hans Weenk en Gea van Zuilekom
zelf. Het technische gedeelte werd de-
ze avond verzorgd door Eddie Hors-
ting. Met het zingen van het clublied
en slotlied werd deze avond besloten.

Voorzitter J J. van Dijk tijdens herdenking 'gouden9 zwembad 'In de Dennen9:

'Recreatiepiassen bedreigen
oude vertrouwde zwembaden9

De Vordense bad-en zweminrichting 'In de Dennen'herdacht zater-
dagmiddag tijdens een sobere bijeenkomst het 50-jarig bestaan van
het bad. Bewust sober gehouden omdat het badbestuur van mening
is dat juist in deze tijd bezuiniging gewenst is en daardoor geen dure
receptie maar kortingen op tarieven zodat een ieder die van hei bad
gebruik maakt er ook daadwerkelijk van profiteert.

Desondanks waren er zaterdag vele
personen aanwezig die het badbe-
stuur gelukwensen kwamen aanbie-
den. Voorzitter J.J. van Dijk nam tij-
dens zijn toespraak allereerst een
'duik' in het verleden waarbij hij me-
moreerde dat het idee om in Vorden
een zwembad te bouwen afkomstig
moet zijn van de seniorenclub van de
gymvereniging 'Sparta'. De toenmali-
ge burgemeester Arriens was de eer-
ste voorzitter van het zwembadbe-
stuur. Op 6 juli 1934 werd 'In de Den-
nen' opgericht. Speciaal het Nutsde-
partement en de Marktvereniging de-
den een flinke duit in het zakje. Ver-
der werden er obligaties uitgegeven
en werden gelden verkregen uit de
kontributies van de leden. Dit be-
droeg vijf gulden per jaar. In al die ja-
ren is er volgens de heer van Dijk in
dat opzicht weinig veranderd want het
lidmaatschap bedraagt ook nu anno
1985 nog steeds vijf gulden per jaar!
De raad van Vorden verleende in die
beginfase weinig steun, dat is op dit
moment wel even iets anders gezien
de ruim twee honderd duizend gulden
die de bad- en zweminrichting nu jaar-
lijks van de gemeente ontvangt.
De grond werd destijd gekocht van
Jan Albert Norde. Een hectare den-
nen en heidegrond voor een bedrag
van f 1750,- dat wil zeggen 9,5 cent
per vierkante meter.

Bedreiging
Het bad werd officieel op 8 juni 1935
geopend. De eerste badmeester was
de heer Schallenberg. De heer van
Dijk ging vervolgens in op de grote re-
novatie van het bad in 1962. Een reno-
vatie waarvan de gemeenten Hengelo
en Ruurlo ook profiteerden want uit
die plaatsen kwamen in die dagen vele
zwemmers en zwemsters naar Vorden
toe'. 'Veel dank zijn wij verschuldigd

aan onze legendarische badmeester
Verstoep.
De heer van Dijk ging uitgebreid in op
wat hij noemde de kentering van het
zwembadgebeuren. 'Men probeert el-
kaar op allerlei manieren de loef af te
steken. Recreateplassen zoals Busloo,
Hambroek, Stroombroek vormen een
bedreiging voor het bestaan van de
oude vertrouwde zwembaden. Deze
plassen oefenen een magische aan-
trekkingskracht uit', aldus de heer van
Dijk die het gemeentebestuur buiten-
gewoon erkentelijk is voor de jaarlijk-
se bijdrage. Hij toonde zich eveneens
verheugd over het feit dat de door het
badbestuur ingestelde verlaagde ta-
rieven zo bij de bevolking zijn aange-
slagen.

Bad verleent goede diensten
'De initiatiefnemers van vijftig jaar ge-
leden hebben er een goede visie op
nagehouden, want het zwembad be-
wijst de Vordense bevolking nog
steeds goede diensten', aldus sprak de
wethouder van sportzaken de heer
J.F. Geerken toen hij namens het ge-
meentebestuur gelukwensen aan-
bood. 'Door onze jaarlijkse bijdrage
geeft het gemeentebestuur duidelijk
aan dat zij het zwemmen in Vorden
een warm hart toedraagt', aldus de
wethouder die een geschenk onder
couvert aanbood.

Initiatief herhalen
Mevrouw G. Groot Roessink voerde
het woord namens de zwem- en polo-
vereniging 'Vorden '64'. 'Wij zijn als
vereniging uiteraard zeer geïnteres-
seerd in het wel en wee van dit bad.
Wij zij blij dat er mensen zijn die zich
inspannen om het zwemmen in stand
te houden. De tarieven moeten inder-
daad betaalbaar blijven. Het initiatief
wat genomen is om de tarieven te ver-

lagen is een initiatief dat waard is om
herhaald te worden', aldus mevr.
Groot Roessink die eveneens een ge-
schenk onder couvert aanbood.
Eenzelfde geschenk viel het badbe-
stuur uit handen van VW voorzitter
N. van Goethem ten deel. De heer van
Goethem sprak van moed en durf om
tegenwoordig in een bestuur van een
zwembad te willen zitten. Hij betrok
bij zijn felicitaties tevens mevrouw
Verstoep en de oud-voorzitter L. de
Boer. Het gehele gebeuren werd za-
terdagmiddag opgeluisterd door de
muziekvereniging 'Concordia' die een
prima muzikale show ten gehore
bracht; De Hanrico's uit Aalten waren
present om de aanwezigen te verma-
ken met een aantal sprongen. De
show werd deze middag gestolen door
de voortreffelijke groep 'Speedy
Trampo' met een clownsact.

Vijftig jaar lang
zwemabonnement gekocht

Tijdens de herdenking van het 50-ja-
rig bestaan van zwembad 'In de Den-
nen' werd de heer S.H. Aartsen uit
Vorden door voorzitter J.J. van Dijk
benoemd tot 'ere-zwemmer' van het
bad.
De heer Aartsen heeft het namelijk
gepresteerd om al die vijftig jaren elk
jaar een zwemabonnement te kopen.
Dit zal in de toekomst niet meer nodig
zijn, want hem werd voof de rest van
zijn leven gratis toegang tot het bad
verleend.

Tekenwedstrijd
Ter gelegenheid van het gouden jubi-
leum van het Vordens zwembad werd
er een tekenwedstrijd gehouden voor
de Vordense jeugd. Deze tekeningen
zijn samen met wat oude foto's van
het bad te bezichtigen in de kantine op
het zwembad. De winnaars van de te-
kenwedstrijd zijn:
Meisjes en jongens 7 jaar: 1. Sandra
Bosman; 2. Barbare te Vaarwerk; 3.
Kizzy Roelvink.
Idem 8 en 9 jaar: l. Susan Steintjes; 2.
Sandra Pardijs; 3. Arjan Aartsen.
Idem l O en 12 jaar: 1. Jennifer Bailly;
2. Saskia Vreeman; 3. Paula Biekart.



Regen stond geslaagd
ponyconcours De Graafschap

niet in de weg
Ondanks de minder gunstige weersomstandigheden is het ponyconcours dat de Vordense rijvcreniging
'De Graafschap1 zondag organiseerde prima verlopen. Wethouder J.F. Geerken was deze dag eveneens
present en nam de parade af. In totaal kwamen er meer dan 300 ponies aan de start.
De uitslagen waren als volgt:
Dressuur B: ring 1:1 . Mariska Driever
met Sheila, Viersprong 131 pnt; 2. Ge-
ke Beumink met Debbie, Dortveld
125 pnt; 3. Susan Nijenhuis met
Astrid, Berkelruiters 124 pnt.
Idem ring 2: 1. Ilse Nijenhuis met Pri-
vilege, Berkelruiters 130 pnt; 2.
Esther Kluwer met Joeri, Semper Fi-
delus 128 pnt; 3. Mirnada Sessink met
Regerhoeve, Hengelo 121 pnt.
Idem ring 3: l. Wendy Toebes met Pa-
tricia, Grolse 135 pnt; 2. Sasia Hoog-
land met Silvermoon, Berkelruiters
124 pnt; 3. Carla Sloot met Bianca,
Hengelo 123 pnt.
Idem ring 4: 1. Anja Schappert met
Misja, Berkelruiters 127 pnt; 2. Mar-
tijn Nieuwenhuis met Natasja, Hen-
gelo 124 pnt; 3. Karin ten Have met Si-
las, Berkelruiters 124 pnt.
Idem ring 5: 1. Karen Hammink met
Easter, De Graafschap 127 pnt; 2. Jan-
tine Reurink met Booike, Ruurlo 126
pnt; 3. Martijn Schriebelt met Saartje,
Berkelruiters 125 pnt.
Dressuur L: ring 6: l. Lilian Cuppers
met Atic, De Graafschap 130 pnt; 2.
Yvonne Boes met Chantal, Hengelo
129 pnt; 3. Stefan Morsinkhof met Pa-
tricia, Schansruiters 128 pnt.
Idem ring 7: 1. Gitte v.d. Hoek met
Marcia, Gorssel/Zutphen 130 pnt; 2.
Christer Oldenboom met Pimpernel,
Ruurlo 129 pnt; 3. Ingrid Lammertink
met Nerina, Hamelandse Ruiters 128
pnt.
Idem ring 8: l. Anita Loman met Olga,
Hengelo 135 pnt; 2. Han Langeler
met Escorte, De Luchte 129 pnt; 3.
Jeanet Lenselink met Sadat, De
Graafschap 127 pnt.
Idem ring 9: 1. Agnes Woertman met

Sabrina, Semper Fidelus 139 pnt; 2.
Gerhad ten Hopen met Appleacre,
Hengelo 136 pnt; 3. Mischa v.d. Beek
met Lucky, Winterswijk 132 pnt.
Idem ring 10: 1. Dave te Woerd met
Mikado, Grolse Ponyclub 127 pnt; 2.
Cathrijn Blaisse met Julia, Semper Fi-
delus 124 pnt; 3. Harold Reurslag met
Dandy, Steffenruiters 123 pnt.
Idem ring 11:1. Marielle Kostense met
Sultan, Schansruiters 137 pnt; 2. Judit
Ribbels met Calypso, Berkelruiters
130 pnt; 3. Bertien Minningh met Litt-
le Lady, Semper Fidelus 130 pnt.
Idem ring 12:1. Wim Esselink met Ri-
cardo, Bergruiters 134 pnt; 2. Moni-
que ten Have met Urseline, Winters-
wijk 129 pnt; 3. Jos Thuinte met Son-
ja, Pasruiters 128 pnt.
Ring 13 M-dressuur: 1. Inge Hofland
met Beauty, De Luchte 125 pnt; 2. Ir-
ma Elferink met Wiko, Bargruiters
121 pnt; 3. Dianne Wassink met
Monsg., Zelhem 121 pnt.
Ring 13 Z-dressuur: l. Judith Ribbels
met Sadat, Berkelruiters 130 pnt; 2.
Yvonne Weening met Ammir, Vasus
122 pnt; 3. Greta Morde, Lente Blauw,
Bargruiters 120 pnt.
Afdelingsdressuur: 1. Zelhem 126 pnt;
2. Semper Fidelus 125 pnt.
Springen B-cat B: 1. Martie Woeste-
nenk met Stapper, Steffenruiters O
strafpnt; 2. Mandy Weanink met
Mandy, Hengelo 4 strafpnt.
Springen L cat. B: 1. Esther Westen
met Manolito, IJsselruiters O strafpnt.
Springen L cat. C: 1. Henrieke Buunk
met Amaroza, Pasruiters O str. tijd
43.87; 2. Angelique Klosters met
Bianca, Scholtenhof O str. tijd 45.68; 3.
Lilian Cuppers met Atie, De Graaf-
schap O str. tijd 46.21.

Springen B cat. C: 1. Andre Oude-
nampsen met Nancie, Steffenruiters
68 nt; 2. Carolien Reverdink met
Cumberland, Hamelandse Ruiters 65
pnt.
Springen L cat. D groep 1:1. Roelien
Looman met Rilana, Zelhem O str. tijd
47 sec.; 2. Rianne Scharpen met Ma-
zada, Berkelruiters O str. tijd 52 sec.; 3.
Wilma Boeyink met Arab., Bargrui-
ters O str. tijd 53 sec.
Idem groep 2: l. Arjan Sturris met Lie-
blia, Steffenruiters O str. tijd 47 sec.; 2.
Gerrit Nijhof met Risico, Hamelandse
Ruiters O str. tijd 48 sec.; 3. Caroline
Maarse met Ursula, Grolse PC O str.
53 sec.
Springen M cat. C: l. Rita Wijnbergen
met Weltevrees, De Graafschap O str.
tijd 53 sec.; 2. Marjan Koeslag met
Goldischa, Steffenruiters O str. 54 sec.
Springen B groep 1:1. Ronnie Degen
met Cob, De Luchte 70 pnt; 2. Wilma
Nijkamp met Bento, Steffenruiters 65
pnt; 3. Karin Meuleman met Jesica,
Steffenruiters 63 pnt.

Idem groep 2: 1. Marian Ormel met
Ustreo, Berkelruiters 70 pnt; 2. Eric
Brouwer met Cenenar, Zelhem 63
pnt; 3. Freddie Harmsen metNaomia,
Zelhem 59 pnt.
Springen M cat. D: 1. Ronald Meurs
met Veletinoa, Steffenruiters O
strafpnt. tijd 45 sec.; 2. Mireille Meurs
met Sonja, Steffenruiters O strafpnt.
tijd 48 sec.; 3. Geke Tolkamp met
Rocket, Winterswijk O strafpnt. tijd 49
sec.
Springen Z: 1. Harold Stapelbroek
met Regina, Hengelo O str. tijd 40 sec.;
2. Marijn Nieuwenhuis met Ronnie,
Hengelo O str. tijd 44 sec.

Mej. A. Fraas wint met
'UnpredictabeP M-springen
Ruim 180 paarden kwamen zaterdag in Vorden aan de start tijdens
het concours hippique dat de rijvereniging 'De Graafschap' voor
het vierde achtereenvolgende jaar organiseerde. Uit de Achter-
hoek kwamen 15 verenigingen naar Vorden toe, waar op de terrei-
nen gelegen aan de Schuttestraat bij de boerderij van de familie
Voskamp goede ruitersport werd geboden.

Bij het M-springen zegevierde mej. A.
Fraas met 'Unpredictabel' na barrage
in een tijd van 46,28 als eerste, ruim
tien seconden sneller dan mej. A.
Lichtenberg met 'Tasca'. Haar tijd be-
droeg 58,52. De uitslagen waren ove-
rigens als volgt:
Ring 1: B-dressuur: 1. R. Holterman
met Zurka, Semper 127 pnt; 2. H.
Weenk met Zarijke, Hamelandse Rui-
ters 125 pnt; 3. mej. K. Wassink met
Trudy, De Graafschap 123 pnt.
Ring 2: B-dressuur: 1. mej. A. Huis-
man met Zamor, Semper 139 pnt; 2.
mej. L. Stapelbroek met Lady, Zel-
hem 135 pnt; 3. mej. H. Toevank met
Verona, Ruurlo 133 pnt.
Ring 4: L-dressuur: 1. mej. M. Nijen-
huis met Baldo, Hamelandst Ruiters
131 pnt; 2. W. Voskamp met Wieteke,
Gorssel/Zutphen 130 pnt; 3. mej. A.
Weenink met Tsheraton, Varsseveld
128 pnt.

Ring 5: L-dressuur: 1. mej. D. Hartjes
met Bonehur, Zelhem 127 pnt; 2. mej.
1. Bruggeman met Zarnia, Semper Fi-
delus 125 pnt; 3. G. Hekkelman met
Dries, Semper Fidelus 124 pnt.
Ring 6: L-dressuur: 1. mevr. G. ter
Haar met Saskia, Bergruiters 134 pnt.;
2. R. Waggemans met Victor, Gorssel/
Zutphen 128 pnt.; 3. D. Hekkelman
met Mister Onyx, Steffenrijders 126
pnt.
Ring 7: L-dressuur: 1. mej. H. Nieuw-
burg met Liberty, Gorssel/Zutphen
134 pnt; 2. H. Rusink met Winner,
Varsseveld 131 pnt; 3. mej. C. Harm-
sen met Udansa, Gorssel/Zutphen
130 pnt.
Ring 8: M-dressuur: l. G.W. Lenselink
met Riona, De Graafschap 128 pnt; 2.
H. van Klaveren met Mathilde, Gors-
sel/Zutphen; 3. mej. B. Keurntjes met
Viola, De Luchte 126 pnt.
Ring 8: Z-dressuur: 1. mevr. T. Kui-

pers met Pollux, Zelhem 126 pnt; 2.
mevr. G. Vrieze met Rogier, Zelhem
124 pnt; 3. G. Wilgenhof met Odette,
Steffenri^rs 123 pnt.
Ring 9:^Bektie Gelderse kampioen-
schappenL2-dressuur: l . mej. H. Dijk-
man met Ginger, Steffenrijders 127
pnt; 2. mej. H. Nieuwburg met Liber-
ty, Gorssel/Zutphen 126 pnt; 3. H.
v.d. Berg met Unix, De Graafschap
125 pnt.
Ring 9: Selektie Gelderse kampioen-
schappen M2-dressuur: 1. H. van Kla-
veren met Mathilde, Gorssel/Zut-
phen 121 pnt; 2. mej. M. Veltkamp
met Troubadour, Semper Fidelus 120
pnt.
B-springen: 1. H.J. Koerselman met
Winstor, Hamelandse Ruiters O fout
72 pnt; 2. mevr. G. ter Haar met Sas-
kia, Bergruiters O fout 70 pnt; 3. H.
Wokke met La Reine, De Luchte O
fout 68 pnt.
L-springen: 1. mej. M. Lugten met
Spikkel, Gorssel/Zutphen O fout tijd
53.16; 2. H. v.d. Berg met Unix, De
Graafschap O fout tijd 53.35; 3. mej. J.
Beltman met Wilfried, Hamelandse
Ruiters O fout tijd 55.17.
M-springen: 1. mej. A. Fraas met 'Un-
predictabel', Steffenrijders O fout tijd
46.28; 2. mej. A. Lichtenberg met Tas-
ca, Hamelandse Ruiters O fout tijd
58.52; 3. G. Lenselink met Rione, De
Graafschap 8 strafpunten.

Voetbal
Torenfondswedstrij d
Ratti - Vorden 2-0
Het was al meer dan vijfjaren geleden
dat de selectie-teams van Vorden en
Ratti tegenover elkaar hadden ge-
staan. Afgelopen woensdagavond was
het dan weer eens zover. In het kader
van de torenfonds-activiteiten had de
sportvereniging Ratti aan haar zuster-
vereniging gevraagd om deze wed-
strijd te spelen, waarop het bestuur
van de v. v. Vorden direct positief rea-
geerde.
Een groot aantal bezoekers zagen pa-
stoor J.A. van Zeelst ofm. de aftrap
verrichten. Al direct ontspon zich een
pittige wedstrijd, waarbij Vorden ver-
schillende malen gevaarlijk voor het
Ratti-doel kwam, maar een tweetal
doelrijpe kansen werden niet benut.
Vlak voor rust had Henk Stokkink be-
paald pech toen zijn hard schot door
de paal werd gekeerd.

Na de rust zag het er lange tijd naar uit
dat de wedstrijd doelpuntloos zou ein-
digen. Hoewel de thuisclub meer vat
op de wedstrijd kreeg kon het een vier-
tal fraaie kansen niet afwerken. Door
een foutje in de verdediging van Vor-
den wist H. Bulten in de 28e minuut
de bal te bemachtigen en keeper René
Olthof was kansloos 1-0. Vorden
drong hierna sterk aan, maar de Ratti-
verdediging gaf geen krimp. Ook de
diverse genomen hoekschoppen kon-
den de gasten niet verzilveren. Kort
voor tijd pakte bij goed uitverdedigen
Jan Nijenhuis de bal op en middels
een snelle rush gaf hij de bal vlak voor
het Vordens doel beheerst af aan Di-
nant Hendriksen, die even beheerst
intikte 2-0.
Toen was het een gelopen wedstrijd.
Scheidsrechter Wim Bekken werd bij-
gestaan door de grensrechters Tonny
Geurds en Johan Huitink. Onder de
bezoekers zagen we o.m. vele leden
van het torenfondscomité, kerkbe-
stuur en Kranenburgs Belang. Pen-

ningmeester Overbeek van het toren-
fonds toonde zich na afloop van deze
sportief gestreden wedstrijd een te-
vreden man. f 1150,- gulden is het to-
renfonds aan deze happening rijker
geworden.

Ratti organiseert reunie
voor oud-leden
De sportvereniging Ratti bestaat op
26 juli a.s. veertig jaar. Een jubileum-
commissie is al tijden in de weer om
de diverse evenementen voor te berei-
den.

Voor de oud-leden wordt o.m. een
reunie georganiseerd. Waar door de
grote brand bij café Schoenaker nogal
wat administratie teloor is gegaan, be-
schikt het bestuur niet over alle oude
ledenlijsten. Toch zijn al reeds 250 uit-
nodigingen verzonden aan oud-leden
en donateurs. En toch bestaat de kans
dat niet alle daarvoor in aanmerking
komende personen een dergelijke uit-
nodiging hebben ontvangen. Wie aan

de reunie wil deelnemen (op zondag
11 augustus a.s.) kan zich hiervoor op-
geven resp. inlichtingen verkrijgen bij
secretaris Joh. Huitink, Ruurloseweg
60 te Vorden (tel. 6429).

Pluvius kon drieweekenden
toernooi Ratti niet
stuk krijgen
Zo fraai het weer was tijdens het eer-
ste weekend van het drie-weekenden-
toernooi zo slecht was het afgelopen
weekend. Vooral zondag viel er voort-
durend regen en ook de temperatuur
noopte de organisatie de kachel flink
op te stoken, opdat de voetballers tel-
kenmale in een goed verwarmd klub-
huis konden bijkomen.
De prestaties hebben er echter niet
ondergeleden. Op beide dagen kon de
toernooicommissie op tijd de behaal-
de bekers uitreiken.
De B-junioren van de organiserende
vereniging wisten op zaterdag de eer-
ste plaats te veroveren. Op zondag tra-
den Ratti 3 en Warnsveldse Boys aan
voor de finale-partij, welke onbeslist
eindigde, waarna bij het nemen van
strafschoppen de Boys aan het langste
eind trokken.
Bij de C-jeugd wist SKVW de door
scheidsrechter H. de Jong uitgeloofde
wisselbokaal te veroveren. De heer de
Jong reikte deze beker zelf uit.
De uitslagen zijn als volgt:
C-junioren: 1. SKVW; 2. Harfsen;v3.
Zeelos 2; 4. Ruurlo 3; 5. Zeelos 3; Fair-
play-cup: Ruurlo 3.
B-junioren: l.Ratti;2.SKVW;3.GSV
1; 4. GSV 2; Fairplay-cup: GSV 2.
5e klas zondag: 1. Warnsv. Boys 5; 2.
Ratti 3; 3. Pax 8; 4. Ratti 4; Fairplay-
cup: Ratti 3.
Het slot van het drie-weekenden-toer-
nooi neemt aanstaande zaterdag een
aanvang met elftallen uitkomende in
de derde klas zaterdag. Liefst zestien
elftallen, verdeeld in vier poules, stij-
den dan om de beschikbaar gestelde
bekers.
Het slotstuk vormt zondag het optre-
den van maar liefste twaalf dames-
teams. Vorig jaar moest men helaas
afscheid nemen van mevrouw Be-
rendsen-Weigraven. Zij had toen ne-
gen jaar onafgebroken het dames-
voetbal bij de Ratti-toernooien bege-
leid. Voor de komende toernooien
heeft zij een wissel-bokaaUer beschik-
king gesteld. Met belang^Bng wordt
uitgezien aan welk team zij voor de
eerste maal deze trophee zal uitrei-
ken.

Schoolvoetbaltoernooi 1985
Op woensdag 5 juni j.1. wé^pvederom
het jaarlijkse Schoolvoetbaltoernooi
op het terrein van de s.v. Ratti gehou-
den. Na een succesvolle start van een
aparte toernooi gedeelte voor de meis-
jes vorig jaar, speelde zij ook dit jaar
weer voor de hoogste plaats.
Deze plaats werd behaald door de
Openbare Lagere school met de Vor-
dering en het Hoge op de tweede en
derde plaats. Ook hoopt de s.v. Ratti
de meisjes op deze manier te interes-
seren om bij de dames afdeling van
haar vereniging te gaan voetballen.
De 7 jongens teams werden verdeeld
in twee poules die ieder voor zich om
het kampioenschap in hun poule stre-
den. In poule 2 wist het Hoge deze
voor zich te beslissen met de Kranen-
burg op de tweede plaats. De Openba-
re School 2 wist in deze poule de derde
plaats te bemachtigen en de Vorde-
ring de vierde plaats.
Ook in poule l wist de school van het
Hoge beslag te leggen op de eerste
plaats. Met een klein verschil werd in
de 'koningspoule' de tweede plaats
opgeëist door de Vordering en de der-
de plaats door de Openbare School.
Al met al een geslaagde voetbal mid-
dag voor de Vordense schooljeugd dat
met 10 vertegenwoordigende elftallen
bij deze sportieve gebeurtenis aanwe-
zig was en dat volgend jaar zeker een
vervolg zal krijgen.

Nationale snel da m finales
In Egmond aan Zee werden de natio-
nale sneldamkampioenschappen ge-
speeld. Johan Krajenbrink speelde in
de Hoofdklasse een uitstekend toer-
nooi, en heeft tot de laatste finaleron-
de uitzicht gehad op het kampioen-
schap. Door een nederlaag tegen Jos
Stokkel moest hij genoegen nemen
met een 2e plaats achter Rob Clerc.
Clerc skoorde 10 uit 7, Krajenbrink 9
uit 7.

Wieger Wesselink speelde bij de ju-
nioren, maar het beoogde kampioen-
schap werd niet bereikt. Johan Wie-
ring uit Schagen werd kampioen met
13 uit 7; Wesselink verloor van hem
omdat hij door een achterstand van 2
punten op dat moment te veel risiko's
moest nemen. Hij eindigde uiteinde-
lijk als 3e met 9 punten.

Bekerwedstryd
DCV - NOAD: 2-6
Het Vordense bekerviertal, verzwakt
door het niet meespelen van Johan
Krajenbrink en Wieger Wesselink
werd verdiend met 2-6 uitgeschakeld
door NOAD uit Nijmegen. Gerrit
Wassink en Harry Graaskamp raakten
als spoedig een schijf kwijt en verloren
kansloos. Henk Ruesink kreeg goede
kansen tegen Ruud Palmer, maar Pal-
mer verdedigde degelijk. Jan Masse-
link verzuimde in de opening de kans-
rijke varianten te nemen en moest na
in het middenspel de komplikaties
flink opgevoerd te hebben een door-
braak voor 3 stukken nemen, die ech-
ter nog net remise bleek.
H. Ruesink - R. Palmer 1-1; G. Was-
sink - F. Hermelink 0-2; J. Masselink -
C. Strooper 1-1; H. Graaskamp - W.
v.d. Berg 0-2.

Onderlinge kompetitie
Eerste klasse: J. Slutter - H. Berenpas
2-0; M. Boerkamp - J. Kuin 1-1; J.
Hoenink - J. Kuin 1-1; J. Slutter - R.
Slutter 2-0.
Het damseizoen is nu afgelopen; de
eindstanden zijn:
Hoofdklasse: 1. Gerrit Wassink en
Henk Ruesink 13-20 (er wordt nog
een barrage gespeeld; 3. Wieger Wes-
selink 11-17; 4. Jan Masselink 13-15;
5. Henk Hoekman 11-13; 6. Harry
Graaskamp 12-13.
Eerste klasse: 1. Jurgen Slutter 260
pnt. (12 gesp. 19 pnt); 2. Bernard
Breuker 255 pnt (15-22); 3. Wim Be-
renpas 244 pnt. (10-16); 4. Herman
Wansink 224 pnt. (15-19); 5. Gert
Hulshof 204 pnt. (14-17);" 6. Martin
Boersbroek 184 pnt.(13-15); 7.Bertus
Wentink 178 pnt. (11-11).

Richard Hartman
libre-kampioen
van Vorden
Afgelopen zondag werden in café
Uenk de finale-partijen gespeeld voor
het persoonlijk kampioenschap libre
van Vorden. Na talloze voorpartijen
hadden zich geplaatst B. Hukker van't
Hoekje uit Hengelo, A. de Bruyn van
KOT en R. Hartman en H. Maalde-
rink, beide van De Herberg.
De belangstelling voor deze partijen
was ongekend groot. Tenslotte was
het Richard Hartman die in een ener-
verende partij H. Maalderink wist te
kloppen. Als derde plaatste zich B.
Hukker, terwijl A. de Bruyn de vierde
plaats innam.
Namens de directies van de plaatselij-
ke biljart-zalen: zaal Schoenaker, De
Herberg en Café Uenk reikte me-
vrouw Ria Schut aan de nieuwe kam-
pioen de wisseltrophee uit. Dank
bracht zij daarbij aari de organisatie-
commissie, bestaande uit de heren L.
Bleumink, A. de Bruyn, H. Roelvink,
R. Stokkink, Th. Huntink en H. Bos.

H.S.V.
'De Snoekbaars'
Aan de laatste onderlinge jeugdwed-
strijd van de Vordense hengelaarsver-
eniging 'De Snoekbaars' namen der-
tien leden deel. De vangst bedroeg 10
stuks met een totale lengte van 244
cm. Winnaar werd H. Boersbroek met
3 stuks, lengte 73 cm.; 2. E. Meijer, 2
stuks, lengte 58 cm.
Na in totaal drie wedstrijden is E.
Meijer met 440 pnt. als jeugdkam-
pioen van 'De Snoekbaars' te voor-
schijn gekomen; 2. M. Nieuwenhuis
met 430 punten; 3. W. Klein Nenger-
man 290 punten; 4. H. Kolkman 286
punten; 5. J. Veldkamp 284 punten.
Deze jeugdleden ontvingen allemaal
een prijs en mogen t.z.t. meedoen aan
enkele korpswedstrijden. De beker
voor de meeste vis ging naar Gerben
Besselink met 10 stuks.

Woensdag 19 juni wordt er een wed-
strijd gehouden tussen de jeugd van
Vorden en Hengelo. De Vordense
jongelui vertrekken 's avonds vanaf
het Marktplein.
De wedstrijd voor de seniorleden trok
24 deelnemers. Een vangst van 22
stuks werd als matig gekwalificeerd.
De eerste prijs werd gewonnen door
V. Eykelkamp met een totale lengte
van 70 cm.; 2. H. Fleming 53 cm.; 3. H.
Golstein 39 cm.; 4. J. Besselink 32
cm.; 5. R. Golstein 31 cm.

PV de Blauwkras
Lossingsplaats Etampes. Datum 1-6-
'85. Gelost om 8.00 uur. Afstand 503
km. Aantal duiven 112. Tijd Ie duif
16.20.05; 10e duif 16.58.19. 1. J.A. Eu-
link; 2. H. Boesveld; 3. G. Nekkers; 4.
J.A. Eulink; 5. A. Sterkeboer; 6. J. van
Gijssel; 7. J.A. Eulink; 8. G.J. Jansen;
9. H. Nijhuis; 10. J.W. ter Beek en Zn.

Rabo - Dash
stratenvolleybal
toernooi 1985
Er zijn nu vier avonden gespeeld in
het bovengenoemde toernooi. De
eerste ronde werd gespeeld op twee
avonden waarna de ploegen opnieuw
werden ingedeeld in een winnaars en
een verliezerspoule.
De volgende twee avonden konden de
ploegen opnieuw bewijzen wat ze in
hun mars hadden. Ondanks de hitte,
de vorige week, werd er met vuur ge-
speeld.
De onderstaande ploegen hebben
zich geplaats voor de finale-ronde wel-
ke op dinsdag 18 juni wordt gespeeld.
A-finale winnaarspoule: Delden,
Vaarwerk l, PTT, Harten Zes, De
Herberg, Young Sters, Sorbo, Gems.
B-finale verliezerspoule: Kettelerij,
Brandweer l, Rabobank, Boetiek 32,
Jong Gelre 2, Veldwijk, Brinkersofjes,
Fiasco.
Ook dit jaar is het spelpeil van de ploe-
gen weer gestegen ten opzichte van
het vorige jaar. Er zullen dan ook een
aantal interessante wedstrijden te zien
zijn op dinsdag 18 juni a.s.

Zwembadnieuws
Gezien de abnormale slechte weer-
somstandigheden op de tweede Open
Dag ter gelegenheid van het 50-jarig
jubileum van Zwembad 'In de Den-
nen', waardoor het publiek verstek
moest laten gaan, werd besloten deze
te verschuiven naar zondag 23 juni.
De expositie van oude foto's etc. zal
nog de gehele maand juni ter bezichti-
ging aanwezig blijven.
Eveneens in het kader van het jubi-
leum zal er op woensdagmiddag 19 ju-
ni voor de jeugd een speciale attractie
aanwezig zijn.
De firma Depex uit de Bilt demon-
streert dan een watervliegtuig waar-
van de afmetingen zijn 7,5 lang, 5 m
breed en 2 m hoog. Onder het Motto:
Spelen met het zwembadmonster.
Voor vrijdagavond 21 juni wordt er
het experiment 'moonlightswim-
ming' gepland. Blijkt hiervoor vol-
doende belangstelling dan mag een
herhaling hiervan verwacht worden.
11 et bad zal daartoe die avond sfeervol
verlicht zijn. Op het kantineterras
wordt een kampvuur aangestoken. Er
zal een barbeque aanwezig zijn. Het
geheel zal met stemmingsmuziek
worden omlijst. De watertemperatuur
zal zeer aangenaam pp 24 °C worden
gebracht.
Voor entree zullen de normale toe-
gangsprijzen gelden. In verband hier-
mee zal de normale sluitingstijd van
het bad twee uur worden vervroegd.
Al deze evenementen staan of vallen
met de weersomstandigheden. Zijn
deze te slecht voor een en ander dan
wordt de datum naar later verscho-
ven.

Weekblad
Contact

graag en goed
gelezen

• WAAROM ROLLUIKEN?
Rolluiken is door zijn eenvoudige op-
bouw het ideale systeem om kou en
warmte buiten te houden. Rolluiken
zijn opgebouwd uit aluminium stan-
daard onderdelen welke in diverse
kleuren gemoffeld zijn. Het pantser is
samengesteld uit aluminium of PVC
lamellen welke door hun luchtkamers
een isolerende werking hebben.

De aluminium lamellen worden on-
der hoge druk volgeschuimd met iso-
lerende kunststof welke een hechte
verbinding vormt mpt de aluminium
lamellen, het resultaat hiervan is een
buitengewone stabiliteit. De inge-
schuimde isolerende massa heeft tot
uitwerking dat 's winters de buiten-
temperatuur naar binnen toe aanmer-
kelijk gereduceerd worden, terwijl 's
zomers aagenamere binnentempera-
turen te bereiken zijn.

Bovendien treedt het pantser op als
een medium welke het verkeerslawaai
en andere storende geluiden belang-
rijk vermindert.
Door zijn compacte samenbouw geeft
het Rolluik ook een werkzame be-
scherming tegen inbraak.
Holtslag heeft inmiddels zoveel erva-
ring en kennis in huis dat er voor elke
woning wel een montage oplossing te
vinden is.



Zomervakantie in de SchladmingerTauern. Natuurpark Kleinsölk, ideaal wandelgebied op
1000 m hoogte met zonneweide, barbeque, kinderspeelplaats bij het huis. Autobusreizen
mogelijk tot 55 personen. Rustige omgeving. Kamer incl. dou^.ie, wc en koud + warm
stromend water. Volledig pension of half pension voor redelijke prijs.
Inlichtingen: Gasthof Franz + Maria Mössner, Kleinsölk 59, 8961 Stein-Enns.
Tel. 09-43/36/85/225112, Station Gröbming, Stiermarken (Oostenrijk).

De nieuwe
Ideaal HvootheekHypoi

lankiivan de bank met de

DONDERDAG 13 JUNI
START ONZE GRANDIOZE OPRUIMING

Kwaliteitsmeubelen voor lage prijzen

Eetkamerstoel

179,-geheel massief eiken
rjer stuk

Eetkamertafel
met semi massief blad
85x130 cm
opruimingsprijs 298,-

EIKEN SLAAPKAMER
bestaande uit:
ledikant 140/200 +
2 nachtkastjes.
KOMPLEET 798,- iff

WANDMEUBEL
Bankstel
3-1-1 massief eiken met
rundlederen kussen
opruimingsprijs 2298,-
Buffetkast
geheel massief eiken
front
opruimingsprijs 1498,-
Elementenwand
Alpine wit
2.55 mtr. breed
opruimingsprijs 1495,-

Manou bankstel
3-1-1 met softlederen kuipkussens
+ manou elementenwand
éénmalig korting van 40%
Elementenwand
2.55 mtr breed, bali bruin van 2498,-
éénmalig
uw voordeel 653,- 1845,-
Royale hoekkombinatie
romp: tropisch hart hout koudschuim vul-
ling, draion velours
sens van 4150,-
koopje 2895,-

Eiken 1.45 m breed zeer
praktisch ingedeeld
OPRUIMINGS
PRIJS

a

1398,-

COUPONNEN TAPIJT MET KORTINGEN TOT 70%

HELMINK MEUBELEN
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEIM TELEFOON 05752-1514

Tafelkleden
hand weef 1 40 x 1 70 cm
nu

Tafelkleden
smyrna 1 35 x 1 65 cm
van 1 98,- nu voor

49,95

149,-
Donzen dekbedden
nu 10% korting

Draion dekens
1 persoons slechts

Dekens + spreien
wollen alle maten nu

49,-

1 0% korting

Gratis reservering en verzekering voor latere levering
Prima service en garantie
Ruim 40002 toonzaal.

EIBERGEN - LAAGTE 16

De nieuwe Ideaal Hypotheek van de bank rciet de S
voorkomt grote rentest! jg ing en.

Elk jaar wordt slechts 1/5 deel van uw rente aanpast.
Uw maandiasten blijven zo stabieler en schieten niet

plotseling omhoog. En dat is een veilig gevoel!
De Bondsspaarbank biedt u nog meer voordelen:

*l0p^^
-* afsluitprovisie slechts Q£%

* vergoeding kosten bemiddeling gemeentegarantie

Dan ligt u nooit meer wakker0 »••• ^ „•• • ivan
bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland spaarbank

Voor een lekker vlug-klaar gerecht kunt
u bij Jan Rodenburg terecht. Wij bren-
gen U een uitgebreid assortiment vlug-
klaar artikelen. Wat wij deze week eens
extra onder uw aandacht willen brengen
zijn onze overheerlijke Pampa-schijven.

Dit is een lapje magere varkensfilet, inge-
sneden en gevuld met mager ontbijt-
spek en gekruid met een tuinkruiden-
mix. 20 minuten in de koekepan en

klaar zijn ze. Heerlijk bij sla of boontjes.
geldig t/m

19 juni

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag-vrijdag-zaterdag

Pampa schijven 1 cc
100 gr. 1,30

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL

maandag dinsdag

Verse worst
kilo 6,95

Gebraden gehakt
Magere
speklappen

Fijne snijworst

l!/AANBIEDING
7,25

150 gr.

UIT DE WANDKOEUNG

Eigen gemaakte

Vruchtensalade
100 gram 1 ,25

SATÉ BURGERS
6 halen

4 betalen

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.O.H. Gehakt

küo 6,95
Rundergehakt n n n
kilo JJfOU

Stroganoff gehakt
gekruid kilo 7,95

Openingstijden: ma. di. do. 8.30-18.00 uur/wo. 8.30-12.30 uur/vr. 8.30-21.00 uur/
za. 8.30-16.00 uur/alle dagen gesloten van 12.30-13.30 uur

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

F I A T
Fiat Regata 70 1984
FiatRitmoSSS 1982
Fiat Panda 45 1983
Fiat Panda 45 S 1983
Fiat Panda 45 1981
Fiat 127 Sport 1978
Fiat 127 1050 CL 3 drs 1980
Fiat 127 1050 CL 3 drs 1980
Fiat 127 1050 CL 2 drs 1978
Fiat 127 1050 CL 3 drs 1980
Datsun Stanza 1,6 1982
Honda Civic 1982
Renault R4GTL 1978

FIAT AUTOBEDRIJF

WIENDELS
HENGELO GLD. TEL 05753-1871.

MET BOVAG GARANTIE + WN

Uw banketbakker.
de gulle verwenner

ECHTE
JAGERKIJKERS

absolute
topkwaliteit
•••••••••

optisch van hoge klasse,
hard coated lenzen
scherp en helder!

1 jaar garantie in de
betere merken

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Mark
ttttd, JotltnfftnJl

Zutphenseweg 9, Vorden.

Taarten
Snitten
Vlaaien

Heerlijke
bonbons

J. Wiekart
Zwanehalzen

Leonidas bonbons

Houten
hordeuren
Op maat gemaakt
nu voor 69,50

Horramen
vanaf 19,80

Nu ook rolhorren.
Timmerbedrijf-
Timmerwinkel

HenkFrericks
Burg.Galleestr.36
Vorden
Tel. 05752-3376

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

G. Bultman
Telefoon 17 53

B.M.W. - Volvo-Suzuki

Aangeboden: Koolplanten; Koolrabi; Broccoli;
Slaplanten; Tomatenplanten; Perkplanten;
Vaste planten in soorten; Potgrond en tuinturf;
Land- en tuinbouwzaden; Grondonderzoek
t.b.v. land- en tuinbouw.

r—, lAfnn^.n - _I ~ «. Vellerdwarsdijk 3 -ra. Westendorp 7201 KJRUUHO.rei.05735-214.

verboden lektuur
voor vaders!
Wat jammer Mevrouw, dat uw man ondanks
deze waarschuwing toch over uw schouder
mee leest! En dus ontdekt hoe voordelig u dit
jaar een prachtkado voor Vaderdag kunt kopen.
Drie zéér begeerde artikelen met een voordeel
van f 30,- tot f 36,-. En als ze straks misschien
door de grote belangstelling al zijn uitverkocht:
bij Barendsen vindt u méér dan duizend ideeën
om een vader op zijn dag echt te verrassen.

VLAKSCHUUR
MACHINE
Schuuroppervlak
90x187 mm. -
spaart veel tijd en
energie. (Black en
Decker model DN
41A)
P rijs

NU f 65.-
VERFSTRIPPER
Verwijdert
moeiteloos oude
verflagen - vermogen
1.000 W - max.
temperatuur 500
graden C. (Black en
Decker model HG
991) prijs -f89:- NU f 69.

WORKMATE
De ideale werk-
bank - inklapbaar
en overal te ge-
bruiken als tafel,
klem en zaagblok.
prijs 1489:-
NUM55.

barendseii
Zutphenseweg 15 — Vorden - Telefoon 05752-1261



MET WELKOOP
KAN PA NA
VADERDAG

METEEN AAN
DE SLAG

Geef vader dit keer eens iets voor vaderdag
waar hij jarenlang plezier van zal hebben.
Iets van Welkoop dus. Eersteklas gereedschap, een
ware reisapotheek of... komt u zelf maar kijken.

—DECOUPEERZAAG
Black & Decker type
DN 531. Vermogen 330
Wan, 3.000 toeren p/m,
zaagdiepte 55 mm,
onder verstek 45"
mogelijk, verstelbare
zool. Met mogelijkheid
van stofafzuiging en
beschermkap.

KLAUWHAMER

Amerikaans
model met

houten steel. 27 mm.

J09? 79,-
ROLBANDMAAT
Lufkin rolbandmaat.

5,95
Verchroomde halfronde kast met
zwarte en rode
schaalverdeling
in cm op gele
achtergrond,
lengte
2 meter.

SCHROEVEDRAAIER-
SET

3-Delige schroeve-
draaierset, magneti-
sche schroevedraaiers
met vierkant bied.

Set bestaat uit:
2 sleuf-schroeve-
draaiers en
l kruiskop nr. 2.

10,95 W 6,59
—REISAPOTHEEK-

Grote uitvoering:
260x170x160 mm. Uitgevoerd

in stevig kunststof.
Bevat alle

benodigd-
heden
voor
eerste
hulp.

RETSPOMP MET
PLANK

Werkplaats-
model,
kompleet met
plank, slang
en fietsnippel.

252019,95 J5i95 9,95
Prij/en x.ijn inkl. BTW. Levering /olang de voorraad strekt. Aktie geldig t/m 15 juni 1985

HENGELO (G), Spalstraat 37, tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

TOLDIJK, Zutphen-Emmerikseweg 38, tel. 1441.

we l I:
V m: De Grote Groene Vak winkel

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.

Buitenlandse biersoorten.
VINOTHEEK SMIT
Burg. Galleestraat 12, Vorden.

Te koop: Alpenkreuzer
vouwwagen. Type SR-78
i.z.g.st. met kuipgrondzeil, re-
serve wiel, luifel, imperial, 3
pits rvs gasstel, is zo te gebrul-
ken en staat volledig klaar.
Tel. 05753-2379.

Te koop: alle soorten kool-
planten, bieslookpollen,
prei, tomaten, sla, selde-
rij, peterselie en knolraap
planten. Jonge Konijn-
tjes, Kleurdwergjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 1498.

Bouwvakvakantie 1985
Tijdens de bouwvakvakantie is de

winkel de gehele vakantie open.

Bestellingen wel VROEGTIJDIG

opgeven tot en met 3 juli liever

niet later!

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V.
Meester schilders

Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

Gedipl. uitvaartleider: W.E. Wiechert.

Mythe tot
Legende

In opdracht van de Amerikaanse luchtmacht ont-
wikkelt Bausch & Lomb in 1936 de Ray Ban. De zonnebril
die hinderlijke UV-stralen tegenhoudt zonder verlies van
ge/ichtsscherpte. Een "geheim wapen" dat bij de bevrijding
van Europa uitgroeide tot een mythe. Anno 1985 is de Ray-

Ban een legende. Geliefd bij sporters en automobilisten.
Want met Ray-Ban glazen kunnen ogen ontspannen

functioneren - zelfs in het felste licht.
Maar let op: alleen de echte Ray-Ban heeft

n genummerd garantielabel. De zekerheid van een
perfekt montuur, optisch zuivere lenzen en het gratis etui.
Kies daarom uw Ray-Ban bi) de erkende opticien.

GEEF PA EEN ECHTE
RAY-BAN EN PAK ZELF

DE GRATIS POSTER.
SUNGLASSES BY BAUSCH & LOMB

Zutphenseweg 7,
Vorden.

Oö juwelier
siemerink. • • ••
<x> opticien

Zondag 16 juni

VADERDAG
Voor vader een keus aan

TAARTEN o.a.

SLAGBOOM
KWARK
MOKKA
CHIPOLATA
VRUCHTEN
BAVAROIS
SPEC. AANBIEDING

VLAAITJES VRUCHTEN

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 057 52-1877

WATERLEOinG

ILJ
CBfTfWLE \IBVi.

H
LA5WERK

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

Dakbedekkingswerk
Waterleiding
Laswerk
Fabrieksonderhoud
Centrale verwarming

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

SERVICE
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
INDIIRTRieWEOS VORDEN TEL 05752 3425

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

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

FINLUX
HELDER ALS FINLAND.

x>>w

Exclusief bij ons in de zaak.

FA. BREDEVELD
WEG NAAR LAREN 56 - ZUTPHEN - TEL. 05750-13813

VOLOP STEEN, STOAL EN SENTIMENT
met

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

FEESTTENT JEUGDSOOS FLOPHOUSE, TOLDI JK

VOORVERKOOP A F 15,- BIJ:

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

- PLATENSHOP SUTTERLAND, DOETINCHEM
- CAFÉ „DE ENGEL", STEENDEREN
- CAFÉ „T WINKELTJE", ZUTPHEN.

JH

eenVADERDAG
CADEAU kiezen

MOEILIJK??
Wel nee, geef toch een praktisch cadeau b.v. een

ROLLUIK van

Holtslag - Ruurlo
Spoorstraat 28 - Telefoon 05735-2000



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 13 juni 1985

47e jaargang nr. 12

Chris Voerman (49) Vorden een prachtige zaal rijker
woensdag 19 juni
officieel CDA statenlid

"Het grootschaliger bezig zijn. Vanuit een andere invalshoek in groter verband belangen afwegen. Daar
komt bij mijn belangstelling voor een aantal dingen en ook 'het nieuwe'trekt mij bijzonder aan ". Deze
woorden sprak Chris Voerman die op woensdag 19 juni in het provinciehuis te Arnhem als CDA-Sta-
tenlid zal worden beëdigd. Hij volgt zijn partijgenoot Jac Breurs uit Harderwijk op die zoals bekend de
plaats van gedeputeerde Henk Bergamin heeft ingenomen. Henk Bergamin werd nl. benoemd tot bur-
gemeester van Bemmel.
Chris Voerman over zijn nieuwe funk-
tie: "Dat het zover zou komen is niet
helemaal een verrassing. Ik heb al
twee rondes op de lijst gestaan (32e
plaats), terwijl er 27 kandidaten zijn.
Door bepaalde oorzaken vallen er ge-
durende de rit wel een paar af, zo ook
in dit geval. Ik dacht dat ik eerst nog
een poosje op de reservebank zou
moeten plaatsnemen. Maar nee, trai-
ningspak uit en aan de bak", zo werd
mijn verteld.

Afscheid als fraktievoorzitter
Dat betekent dat Chris Voerman vol-
gend jaar afscheid zal nemen als frak-
tievoorziter van het CDA in de ge-
meenteraad van Vorden. Een funktie
die hij altijd met veel inzet en liefde
voor zijn vak heeft bekleed. Hij heeft
dan ook eerst de tijd genomen om
eens rustig over de nieuwe situatie na
te denken.

"Ook het bestuur van de afdeling Vor-
den van het CDA heeft mij gevraagd
goed over de te nemen stap na te den-
ken. Nee, zij hebben beslist niet ge-
tracht mij tegen te houden. Waar het
hun omgaat is de afwerking van een
aantal zaken", zo zegt Chris Voerman.

Zo heeft de fraktie van het CDA voor
zich zelf de beslissing genomen dat
Voerman voor een aantal zaken zal
worden ontlast. Zo neemt mevr. Aart-
sen-den Harder de komende maan-
den de coördinatie in de fraktie op
zich. Daarna zal een ander fraktielid
het een poos overnemen. "Dit alles
met de bedoeling om het komende
jaar eens te bekijken of iemand uit de
huidige fraktie mijn werk defmtief kan
overnemen", zo verduidelijkt Voer-
man.

Toch meent Chris Voerman dat hij

nog wel eens met weemoed aan zijn
raadslidmaatschap zal terugdenken.

Meer openheid
Voerman: "Dat had ik vanmorgen
nog. Ik sta op de trein te wachten en
dan zie je daar de werkzaamheden die
er op het voormalige Coop. terrein ge-
beuren. Ik denk aan de dingen die in
Vorden mede door het particulier ini-
tiatieftot stand zijn gekomen zoals de
bibliotheek, de sporthal, dorpscen-
trum, tennisbanen e.d. Met name heb
ik in Vorden de openheid naar de bur-
gen zien groeien. Het "inspreken"
heeft mij ook zeer aangesproken. De
gasaansluitingen in het buitengebied.
Ik hoop wel dat de subsidieregeling
goed van de grond komt. Met name
dat daarin de zelfwerkzaamheid van
de verenigingen aandacht krijgt", zo
zegt Voerman.

Tegenspelers
De persoonlijke verhoudingen tussen
de raadsleden heeft Voerman altijd
erg aangesproken. De verdeling van
de raad met drie grote stromingen
vindt hij goed. Over het funktioneren
van zowel de VVD als de PvdA fraktie
plaast hij evenwel een paar kritische
kanttekeningen.
Voerman: "De VVD voert hier in de
raad een opportunistische politiek. Zij
streeft teveel de individuele belangen
na. Ik weet niet precies wat ik aan ze
heb. Dat weet je van de PvdA wel.
Daar heerst een grote mate van open-
heid. De PvdA verkoopt zich echter
slecht. De fraktie is wel duidelijk her-
kenbaar maar ze komt als oppositie te
schreeuwerig over", zo zegt Chris
Voerman.

"In tegenstelling tot wat de PvdA bij
een hoop dingen voor ogen staat,

zoals hun visie dat de overheid maar
voor de voorzieningen moeten beta-
len, is de visie van het CDA datje ook
best wat verantwoordelijkheden bij de
mensen zelf mag neerleggen. Wij stre-
ven naar een zorgzame samenleving",
aldus vervolgt Chris Voerman die zegt
dat het bejaardenbeleid in zijn alge-
meenheid hem na aan het hart ligt.

Wegen
Voerman hoopt dat zijn kontakten in
Vorden behouden blijven. "Ik blijf er
wonen en wellicht dat ik een funktie
ga vervullen in het bestuur van de
Vordense afdeling van het CDA". De
portefeuille waar hij als toekomstig
Statenlid mee te maken krijgt is "we-
gen". Verder staat hij als eerste reserve
bij "personeel en organisatie" en twee-
de reserve bij Ruimtelijke Ordening.
"Dan kom ik Burgemeester Vunde-
rink nog wel eens tegen", zo zegt hij la-
chend.
Intussen is Chris Voerman zich al
druk op zijn nieuwe funktie aan het
voorbereiden. Hoorzittingen e.d. Kor-
tom hij gaat de provincie rond.
Voor zijn werk als Satenlid moet hij
één dag in de maand naar Arnhem,
plus een^fc in de maand commissie-
vergaden^en. Daarnaast veel werk
in de avonduren. Zijn werkgever (De
Rijksoverheid) stelt zich in verband
met zijn normale taak als coördinator
aan de K^ierschool voor gemeente-
politie te^wphen, zeer soepel op.
Ongetwijfeld zal Chris Voerman bij
zijn nieuwe voor hem uitdagende
funktie veel steun van zijn echtgenote
ondervinden. "Ze geeft me veel ruim-
te om dingen te doen en ze is een
"goeie" om tegen aan te praten", aldus
Voerman die zegt dat zijn ambities op
het politieke vlak niet verder reiken
dan Statenlid. "Hoewelje weet nooit",
ze stelt hij nuchter.

Dierentehuis
'De Brombergen'
Dit is het dierentehuis van de Neder-
landse Vereniging tot Bescherming
van Dieren afdeling Zutphen e.o. Al
heel wat jaren woont en werkt daar de
familie Rouwenhorst. Eén van de
meest gestelde vragen aan dit beheer-
dersechtpaar luidt: 'Hoe gaat het in
het asiel?' Haast automatisch zeg je
dan dat het goed gaat. Wat bedoelt
men daar eigenlijk mee? Dat de die-
ren die er zitten gezond zijn, dat er vol-
doende voer is, dat er steeds meer
mensen een dier uit het asiel willen?
Of dat het gebouw o.k. is, of dat de. die-
renarts goed werk verricht? Allemaal
belangrijke zaken, die er voor zorgen
dat je met een gerust hart kunt zeg-
gen: 'Het gaat goed met het asiel'.
Toch is het goed om enkele vraagte-
kens achter 'goed' te zetten. Als we
het aantal zwerfdieren bezien dat in
1984 naar het dierentehuis kwam, dan
is dat een achteruitgang t.o.v. 1983.
Méér zwerfhonden en zwerfkatten.
Minder 'bazen' die hun verloren dier
komen ophalen. Steeds meer mensen
die afstand doen van hun huisdier, ter-
wijl in veel gevallen de reden waarom
dat gebeurt onduidelijker wordt. Ook
wordt het steeds moeilijker om het ge-
ringe bedrag aan afstandsgeld te krij-
gen. Toch behoeven die dieren voed-
sel, medische zorg e.d.
Dankzij de steun van de deelnemende
gemeenten kunnen de grote aantallen
zwerfdieren de nodige verzorging krij-
gen en kan het noodzakelijke onder-
houd worden verricht. Er blijven ech-
ter altijd nog wensen in het dierente-
huis, vandaar dat er ieder jaar Open
Dagen georganiseert worden. Er is
een rommelmarkt en diverse andere
aktiviteiten. Met de opbrengst hier-
van worden de 'wensen' gerealiseerd.

De afgelopen jaren kwamen uit de op-
brengsten van deze Open Dagen twee
buitenverblijven voor katten, één bui-
tenverblijf voor honden en nieuwe
dakbedekking op de hondehokken tot
stand. Het doel van deze Open Dagen
is een hogedrukspuit (voor het reini-
gen van de binnen- en buitenverblij-
ven van honden). Wilt u hieraan mee-
werken, dan ziet men u graag op deze
aanstaande Open Dagen. Zie adver-
tentie elders in dit blad.

Feestelijke
Diplomauitreiking
Chr. L.N.H.O.
De diplomauitreiking op L.H.N.O. „'t
Beeckland' was deze keer wel bijzon-
der feestelijk. Het gebeurt immers
niet elk jaar op een school, dat alle
leerlingen slagen. De vlag ging dus uit
bij de Vordense L.H.N.O.
De diploma's werden uitgereikt in
aanwezigheid van de leerlingen, hun
ouders, het personeel en bestuur van
de school. Natuurlijk ging dit verge-
zeld van een drankje en een hapje. De
aanwezigen werden toegesproken
door de directrice, mej. L.A. Nijhoff
en door de nieuwe voorzitter van het
schoolbestuur, de heer Graaskamp.
Zij deelden o.a. mee, dat ook dit jaar
weer negentig procent van de geslaag-
den een vervolgopleiding zullen vol-
gen.

Lijst van geslaagden
M.J.A.M. Ernst, Vorden; E.W. Bannink,
Hengelo Gld.; B. Gotink, Warnsveld;
W.M.J. Beeftink, Hengelo Gld.; P. de
Greef, Vorden; J.M.H. Bosman, Hengelo
Gld.; A.M. Groot Wassink, Vorden; A.A.
Harmsen, Vorden; H.W. Dijkman, Henge-
lo Gld.; U.M.A. Helmink, Vorden; S.J.H.
Emaus, Hengelo Gld.; J.H.G. Heuvelink,

Zutphen; M.M.J.E. Garritsen, Hengelo
Gld.; E.C. Klaassen, Zutphen; J.H.W.
Harmsen, Hengelo Gld.; H.A.H.L.
Klaassen, Vorden; M. Harmsen, Steende-
ren; Y.A.C.E. Koetschruiter, Warnsveld;
C.J.M. Helmink, Warnsveld; C.L. Laker-
veld, Vorden; S.W.G.M. ter Horst, Steen-
deren; H.J. Meijerman, Vorden; H.B.A.
Jolink, Hengelo Gld.; A.G.M. Peters,
Warnsveld; W.H.K. Krijt, Vorden; G.B.
Roeterdink, Vorden; C.J.M. Kruip, Vor-
den; M.B.H. Sessink, Vorden; Y.E.M. La-
mers, Hengelo Gld.; J.M.M. Stapelbroek,
Warnsveld; H.B.Y. Lammertink, Hengelo
Gld.; R.E. Strijd, Vorden; H.J. Luimes,
Hengelo Gld.; E. van Tongeren, Warns-
veld; I.D. Mayer, Steenderen; M.B.J. Tijs-
sen, Warnsveld; E.A. Meenink, Hengelo
Gld; M.J.J. ten Velde, Zutphen; H.W.
Meenink, Steenderen; E. te Velthuis, Vor-
den; J.K. Pater, Zutphen; H.G.C. Ver-
beek, Zutphen; A.J. Regelink, Hengelo
Gld.; M. Walgemoet, Vorden; A.R. Riefel,
Hengelo Gld.; W.G. Walgemoet, Vorden;
A.Th.W. te Stroet, Hengelo Gld.; G.J.
Weenk, Vorden; A.H.M. Walgemoet,
Hengelo Gld.; A.W. Zweverink, Vorden.

Internationaal
weekend Jong Gelre
Van donderdag 13 juni tot en met zon-
dag 16 juni zullen circa 45 buitenland-
se stagieres te gast zijn bij de acht afde-
lingen van Jong Gelre van Regio
West-Achterhoek.

Deze buitenlandse jongeren lopen
stage via de Stichting 'Uitwisseling
Nederland1. Zij zijn afkomstig uit:
Nieuw Zeeland, Polen, Oostenrijk,
Australië, Frankrijk, Zweden, Cana-
da, Amerika en Engeland.

Jong Gelre heeft voor hun een vier-
daags programma in elkaar gezet dat
een zeer uiteenlopend karakter heeft.
Op donderdag 13 juni zal het gezel-

Onder grote belangstelling opende de familie van Goethem haar geheel verbouwde en vergrote Bar-Bo-
dega 't Pantoffeltje. In ons vorig nummer heeft U het verslag kunnen lezen, doch wij willen niet nalaten
deze foto te plaatsen om toch een ieder een indrukt te geven van de prachtige zaal. Ook van onze /ijde van
harte gefeliciteerd.

schap ontvangen worden in het
Dorpscentrum te Vorden.
Onder begeleiding van de klootschiet-
vereniging 'De Boggelaar' gaat men 's
avonds klootschieten. Het vertrek-
punt is bij cafe-restaurant De Bogge-
laar.
Voor vrijdag 13 juni staat er een excur-
sie op het programma naar een paling-
rokerij en touwslagerij in Elburg.
Ook zal het museum 'Nj^fcvland' te
Lelystad worden bezocr^rHier zal
men een film te zien krijgen van de in-
poldering zoals die destijds heeft
plaatsgevonden.
Voor 's avonds staat er een^eurtocht
op het programma waai^^het ver-
trekpunt bij het Pantoffeltje zal zijn.
Voor zaterdagmorgen 15 juni is er
voor de buitenlandse stagieres een
evaluatiegesprek met mensen van de
Stichting Uitwisseling Nederland uit
Bergen gepland.
Zaterdagmiddag wordt een bezoek
gebracht aan paleis 't Loo. Voor 's
avonds staat er een feestavond op het
programma met medeweking van een
boerendansgroep en een Tiroler Ka-
pel. Tevens zullen drie afdelingen van
Jong Gelre een Play-back nummer
opvoeren. Deze feestavond die wordt
gehouden bij 'De Aanleg' in Almen is
voor een ieder toegankelijk.
Zondag 16 juni zal er in het Dorpscen-
trum een gezamenlijke koffietafel
worden genuttigd, waarna er afscheid
van de buitenlandse jongelui zal wor-
den genomen.

Ronde van Vorden
Het is alweer zo'n 6 jaar geleden en
wel op dinsdag 19 juni dat de Ronde
van Vorden het levenslicht aan-
schouwde, op een parcours rond de
voormalige Empo fabriek.
Een wilde wedstrijd heette het en dat
wil zeggen dat de deelnemers geen lid
waren van een wielervereniging die
bij de KNWU was aangesloten. Als
men dan zo het programma boekje
naleest van die dag dan komt men na-
men tegen bij de jeugd van 12-15 jaar
die nu eerstejaars amateurs zijn. De
toen onder nummer 13 startende
Marcel Arntz. Hij rijdt nu voor de Am-
stel Bier formatie. Ook bekende na-
men ut Vorden zoals Erik en Gerrit
Pardijs die toen streden om de pre-
mie's van de altijd trouwe gevers uit
de kringen van de middenstand.
De veteranen leeftijd toen 30 jaar met
als kampioen van Vorden H.J. Pardijs
voor W. Bluemink en als 3e W. Vrug-

^gink. Ook de senioren hadden hun
wedstrijd en daarvoor melden zich
zo'n 60 deelnemers uit Vorden, Wich-
mond, Warnsveld, Zutphen, Laren en
het Gelders Eiland, waaronder 13
deelnemers uit Vorden daarbij ook de
elfstedentocht rijden en nu A klassen
in het marathon schaatsen H. Mom-
barg. Verder een groep uit deelne-
mers onder nr. l F. Bos, Gosselink, A.
Peters, D. Gotink, W. Bargeman. De
VW, de middenstand en de RTV Vie-
rakker-Wichmond zouden het weder-

Opening
Slagerij Jan Rodenburg

Op 23 mei jl. opende slager J. Rodenburg aan de Dorpsstraat 32 zijn
slagerij (v.h. Krijt) . Er bestond van de zyde van de Vordense bevol-
king veel belangstelling hiervoor. Bij slagerij Rodenburg vindt u een
ruime keus in alle denkbare vleessoorten zoals, rund- en varkens-
vlees, kant en klaar gerechten en zelfgemaakte worstsoorten, vlees-
waren, sausen en salades. ,
Wy wensen de fam. Rodenburg en personeel veel succes toe in Vor-
den.

om op prijs stellen als op woensdag 17
juli de avond voor de Braderie er weer
vele Vordenaren aan het vertrek
staan. Het zij gesponserd door hun
bedrijf of door een bevriende relatie of
lid van een vereniging want het is uw
kampioenschap van Vorden, voor niet
licente houders en de kosten bedra-
gen f5,-. U kunt zich eventueel nu al
opgeven bij P. v. Savoyen, 05750-
25036 of aan de start permanance is
gevestigd bij Indoor-Sport, Burg. Gal-
leestraat 23.

Geslaagd
Onze plaatsgenote, mevr. J. Bijen-
Wasseveld slaagde afgelopen week
voor het vakdiploma sportmassage,
uitgaande van het Nederlands Ge-
nootschap voor Sportmassage te
Utrecht. Proficiat.

Onze plaatsgenoot M.J. v. Dijk slaag-
de als Grafisch Vakman op de Streek-
school te Zwolle. Proficiat.



De Knupduuskes dol blij met
'nieuwe' kleedwagen

Ze hebben het toch maar weer geklaard, met eigen mensen en waardevolle aanwijzingen van ome Ab en
een handvol vaklieden, de beste verf die te krijgen is waar ik helaas de naam niet van noemen mag, maar
Boerstoel ook niet van gisteren weet best wat er op zo'n karretje gestreken moet worden, gewoon mensen
met praktijk ervaring en goed verstand van oude spullen.

Ome Ab vertelt: 'Gradus Memelink
kocht de kleedwagen 2e hands rond
1900 op een erfhuus'.

Gradus heeft veel plezier aan hem be-
leefd, maar vooral veel gemak. De
kleedwagen is multie-functioneel,
hooi halen dat deden ze met de hooi
schotten en als je bomen moet laden
dan zetje gewoon de langste 'lankwa-
gen' er in. Geheimtaal van Ome Ab?
Nee hoor niets is minder waar Ome
Ab laat zich niet van de wijs brengen:
'We zullen de 'leeren' er zo wel even
opzetten dan kun je zien hoe dat zit!'

Wat is dat? vraag ik, nu werkelijk geïn-
teresseerd: dat is het 'achterschim-
mel'. Wim Zweverink helpt een hand-

je: 'Je kent de boerderij 't Schimmel
toch wel?'. Dat moet ik toegeven!
'Nou dan die boerderij is naar zo'n on-
derdeel genoemd'. Het achterschim-
mel is een soort as waarin de 'rongen'
vallen, een betere veiligheidssluiting
is nog niet weer uitgevonden moet ik
in gedachten toegeven. De Weduwe
Mevrouw Riefel-Memelink is eigena-
resse van de wagen.

Voorzitter Zweverink praat nu over ei-
gen belang: 'De Knupduukskes willen
goed voor de dag komen, 30 jaar lang
was er niets meer aan het onderhoud
van de inmiddels 100 jarige wagen ge-
daan: 'We hebben eigen mensen bij
elkaar getrommeld en enthousiast

kunnen krijgen voorde restaurerende
opknapbeurt.
Ome Ab wat is dat?, want ik wil mee
weten natuurlijk, 'da's de intang mien
Jongen daar komt het inspan op'.
Beugels van gestoomd essen dragen
het sierlijke kleed, maar als U dat alle-
maal wilt zien is het maar beter om er
25 jul a.s. naar de Boeren Bruiloft te
komen. Vragen over al de onderdelen
van dit schitterend pronkstuk van
handvaardigheid zullen daar zeker
beantwoord worden, is Ome Ab er
niet dan zijn er de Knupduukskes en
anders is W^TI ook bij de hand genoeg
om het ii^pcn ander uit te leggen.
Drink daor noe maor rustig 'n borrel
op bie 't Schimmel.

L. Terwel
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Stel je voor hoe hij zal
opkijken.

Niet alleen een horloge,
maar ook nog een echte
Seiko! Ja, de beste vader ver-
dient toch het mooiste7

SEIKO

06 juwelier
siemerink
oo opticien

Zutphenseweg 7,
Vorden.

Politienieuws

Licht gewond
De bestuurder D.F.H, uit Warnsveld
raakte zondagavond met zijn auto uit
de koers. De bestuurder die op de
Hengeloseweg richting Vorden reed
raakte eerst rechts in de berm en vloog
vervolgens naar links en kwam tegen
een boom tot stilstand. De bestuurder
werd daarbij licht gewond. De politie
stelde een onderzoek in.

Uit het politierapport
Door nog onverklaarbare oorzaak
reed de automobilist B.A.B, uit Ter-
borg maandagmiddag om half twee
pal tegen een aan de Ruurloseweg te
Kranenburg staande boom. De gevol-
gren waren vreselijk. De bestuurder
werd met ernstig letsel met spoed af-
gevoerd naar het Spittaal. De auto was
geheel vernield. Volgens een achter
de 20-jarige B.A.B, rijdende automo-
bilist afgelegde getuigenverklaring,
was B.A.B, op een verantwoorde wij-
ze aan het inhalen. Waarom de be-
stuurder plots van de weg afweek en
tegen de boom botste is voorhands
nog een raadsel.

Nieuwe aanwinsten
bibliotheek

Weil, Grete - Generaties; Maclean,
Alistair - San Andreas; Draad van
angst: over Japanse vrouwenkampen
op Java; Joannes, Fernando - Het Jo-
dendom: ontstaan, ontwikkeling, ver-
spreiding, invloeden; Prick, Leo G.M.
- Demonen van de middag: de midle-
vencrisis; Hannelore, Robin - Een re-
gen van rozeblaadjes; Vuijsjes, Her-
man - De economie van de overtolli-
gen; Konings, Hans - De solovlucht;
Strindberg, August - Aan open zee;
Kolmar, Gertrud - Een joodse moe-
der; Gromyko, Andrej, A. - Vrede
voor deze en komende generaties: es-
says en toespraken; Eliade, Mircea -
Initiaties, riten, geheime genoot-
schappen; Kübler-Ross, Elisabeth -
Leven tot we afscheid nemen; Hoezo
te oud? Over ouder worden en zinge-
ving; Huwelijksvoorwaarden; Rubin-
stein, Renate, - Alexander; Tevens
een extra collectie nederlandstalige
romans.

ledere maandagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
V. R.T.C. elke donderdagavond sterrit.
ledere dinsdagavond reptitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vie-
rakker.
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.
Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje

13 juni Avondvierdaagse
13 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
14 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
15 juni Drie weekenden-toernooi Ratti

ló juni Slotdrie-weekendentoernooi Ratti
16 juni Jong Gelre regionale uitwisseling

i.s.m. St. Uitwisseling Ned.
18 juni Jong Gelre stratenvolleybaltoer-

nooi Dash Sporthal
19 jun i Zwembad 'In de Dennen'

Kindermiddag
21 juni Moonlightswimming

Zwembad 'In de Dennen'
23 juni Opendag Zwembad

'In de Dennen'
23 juni Jong Gelre punteren Giethoorn
23 juni HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
23 juni Politiehonden dressuurwedstrijd

P.H.D.C.
30 juni HSV de Snoekbaars, jaarlijkse

wedstr. Almen-Laren-Lochem-
Vorden. Opgave op 23 juni.
samenkomst De Herberg.

7 ju l i Dansavond in de Herberg
21 ju l i VRTC Zomertocht

Ga op Vaderdag
vissen....
U kunt een miljoen gulden
verdienen!
In drie Nederlandse wateren zwem-
men op Vaderdag (zondag 16 juni)
karpers rond, die een vermogen waard
zijn. Die karpers zijn door het maand-
blad voor sportvissers 'Beet' onder no-
tarieel toezicht uitgezet. Eén daarvan
is zelfs een miljoen gulden waard,
wanneer hij gevangen wordt. Ieder-
een die over de normale papieren be-
schikt om in een van die wateren te
vissen, mag zijn geluk proberen. Dus
niet alleen de lezers van het blad
'Beet'.

Geen sprookje
Het is geen sprookje en ook geen ver-
late l april-mop.
Dit zijn de viswateren die u rijk kun-
nen maken:
- Het Tjeukemeer in Friesland;
- De Vinkeveense Plassen in

Utrecht;
- De Biesbosch in Noord-Brabant.
Voor Tjeukemeer en Biesbosch is
geen vergunning nodig; voor sportvis-
sers van 15 jaar en ouder alleen de
Sportvisakte. Voor de Vinkeveense
Plassen kunt u bij elke bootverhuur-
der voor weinig geld een dagvergun-
ning krijgen. In elk van dezejrie wate-
ren worden tien karpers u^Rzet.

'Zilveren Karpers'
Negen van die karpers zijn gemerkt
met een rood loodje. Vangt u zo'n kar-
per, dan bent u de gelukkj^bezitter
van een 'Zilveren Karper'^re u tien-
duizend gulden contant in de hand
oplevert.

'Gouden Karpers'
In alle drie de wateren wordt ook één
karper uitgezet, die een geel merkje
draagt. Wanneer u er daarvan een
weet te landen, hebt u een 'Gouden
Karper' gevangen, die tenminste
f 50.000,- waard is. Dat is namelijk het
bedrag, dat de vanger van de eerste
geelgemerkte karper ontvangt. Wordt
op Vaderdag ook nog de tweede ge-
vangen, dan is die f 100.000,- waard.

Zou op dezelfde dag ook nog de derde
aan wal gebracht worden, dan ont-
vangt de gelukkige vanger het onge-
looflijke bedrag van f 1.000.000,- ofte-
wel één miljoen gulden..!
Het is bijna niet te geloven, maar toch
is het écht waar!

Wat moet u doen?
Wel, op de eerste plaats gaan vissen op
Vaderdag, natuurlijk. Want alléén ge-
merkte karpers die op Vaderdag aan
de hengel worden gevangen, zijn goed
voor een prijs. Vanaf 17 juni zijn de ge-
merkte karpers niet meer waard, dan
elke andere karper.
Vangt u zo'n karper met een rood of
geel merkje, dan draaft u mét de kar-
per naar een van deze hengelsportspe-
ciaalzaken:
- Dierenspeciaalzaak Fauna, Markt

16, Geertruidenberg;
- Dibevozaak 'Het Steegje', Kerk-

plein 10, Abcoude;
- Dibevozaak Bekema, Lemmerweg

10, Sint Nicolaasga.
Hoewel het dan zondag is, is daar ie-
mand aanwezig. U toont er uw karper
en vraagt een schriftelijke verklaring.

Daarop staat: uw naam en adres, de
kleur en het nummer van het merkje,
het tijdstip waarop u de vis gevangen
hebt. Die vangsttijd is vooral belan-
grijk, wanneer u een karper met een
geel merkje gevangen hebt. Warit die
tijd bepaalt, hoeveel uw karper waard
is.

Wanneer u deze verklaring hebt, belt
u nog dezelfde dag tussen 20-24 uur
de redactie van 'Beet': 04165-1714.
U hoort dan hoe en waar u uw prijs uit-
gereikt. Goede vangst....

Nieuwe 'olde wieven'
voor Vordense molen
De Hackfortse molen, Vordens gemeentemolen aan Het Hoge, kan
weer een menseleven lang blijven draaien. Zaterdag werd met be-
hulp van een enorme kraan een nieuw wiekenkruis aan de molen ge-
zet. 'Dat was wel nodig ook', zegt Frans Limbeek, sinds tweeëneen-
half jaar molenaar op de uit 1851 daterende molen. 'Het ijzerwerk
was flink verroest en het houtwerk was in zo'n staat, dat er af en toe
stukken naar beneden vielen'.

Met een enorme kraan werd zaterdag het nieuwe wiekenkruis aangebracht. Volgens
molenaar Frans Limbeek was het millimeterwerk, waarbij er voor gezorgd moest
worden dat het zwaartepunt precies goed valt. Anders wil de molen niet goed
draaien.

Het wiekensysteem dat is aange-
bracht - een klus die een kleine twee
uur in beslag nam - is een vinding van
het Vordense bedrijf Ten Have. Het
bijzondere is dat het zichzelf kan
afremmen. Wanneer er een te stevige
bries staat, gaan er houden borden
dwars staan, zodat de molen vaart ver-
liest. De molenaar krijgt het er door
dit systeem dus wat gemakkelijker
door. Een ander voordeel is dat het
nieuwe systeem minder onderhoud
vergt.
Het 'oude' wiekenkruis dateerde uit
1942, maar was toen ook al tweede-

hands. Het was uit Noord-Holland en
uit Groningen naar Vorden gebracht.
Behalve nieuwe 'olde wieven' worden
binnenkort ook de molenstellingen
vernieuwd. Zo'n negentig mille kost
dit bij elkaar. Wanneer de Hackfortse
molen weer helemaal 'het heertje' is,
zal hij een aantal etmalen onafgebro-
ken in beweging worden gezet met de
bedoeling in het Guinness wereldre-
cordboek te komen. Ook molen De
Hoop, de andere Vordense molen,
doet mee aan deze recordpoging, die
eind juli/begin augustus zal worden
gehouden.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
D'r veel de afgeloop'n wekke nogal wat te vier'n in Vorden. Lao'w maor
bi'j de jubilarus beginnen en dat was 't vieftug jaorug bestaon van 't
zwembad 'In de Dennen'. Gefilseteerd luu d'r met en da'j 't nog maor
lange vol water meugt holl'n.
't Liekt allemaole zo makkeluk, 'n gat in de grond, pompt 't vol water en
daor kont de luu in ploemzen, maor zo lich geet dat natuurluk allemaole
neet. D'r kump nogal wat veur kiek'n umme alles goed te laot'n veloop'n
en in de concurrentieslag met de andere natte meugelukhejen de kop
boaven water te holl'n.
D'r bunt nogal wat jaorn ewes dat 'In de Dennen' un begrip was in de
wie'je umtrek en as zodanug un monopolie positie innom. Deur de gul-
heid van vadertje staat wodd'n daornao op alle meugelukke plaatsen
zwembaje aneleg en grote kolken egraven. Grote kolken waor de luu
veur niks in kont pootjen bajen en zwemmen en op die meniere heel wat
volk van de zwembaje wegtrekt. Dat 't bestuur van 'In de Dennen' volle
moeite zal mott'n doon umme 't hier toch op peil te holl'n kö'j begriepen.
Van dizze plaatse wense wi'j eur hierin volle sterkte too.

Wie zondagaovund deur 't darp kwam en meen'n dat t'r bi'j de Herberg
un demonstratie 'volksdansen' wodd'n egeven, zo'j op 't eerste oge ge-
liek geven.
Wie wat better de ogen los had, kreeg al gauw in de gaat'n dat hier de le-
jen van 't dameskoor op uutbundugge wieze 't behaal'n van fle eerste
pries viern, daorbi'j eholpen deur de meziek van Concordia. U n Concor-
dia die de dames al opehaald had vanaf de rand van 't darp en de vrouw-
luu zo de ere bewezen die ze vediend hadd'n. Zo'n eerste pries kump ow
maor zo neet anwaaien. Daor mo'j trouw elke wekke minstens un ao-
vund veur oefenen en vake andere dinge veur laot'n schie'n. In ieder ge-
val gefilseteerd en gao zo wieter. Veur de wat jeugdugger die eat liefebri'-
je hebt in zingen: Un betjen jong bloed is bi'j de dames heel welkom!!!

Veur dit alles was woensdagaovund 't Pantoffeltjen al inewi'jd. Van un
damesmuultjen maat 37 is 't now un mansluu pantoffel maat 48 ewodd'n
waor heel wat luu un plaatse kont vinden. Proficiat d'r met en maor hop-
pen dat e vake vol mag zitt'n. I'j mot altied maor afwachten of i'j de ko-
sten en moeite betaald kriegt. Veur Vorden op zich is 't allene maor goed
dat de zaken goed draait, at 't bi'j 'n enen reagent, droppelt 't wel bi'j 'n
ander. En wie wet, meschien zie'w dan ok nog 's keer un kegelbane veur
't lechte kommen. Want die misse wi'j nog, bi'j ons in de parel van 'n
Achterhoek.

H. Leestman
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