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Achterhoekse avond viel
bij het publiek in de smaak
Een mix van zang, toneel en film kreeg de volle zaal van het Dorpscentrum zaterdagavond voorgescho-
teld tijdens de Achterhoekse avond.
Voorzitter H. G. Wullink van de Oranjevereniging kon in zijn openingswoord onder meer burgemeester
Vunderink en echtgenote verwelkomen. Vervolgens kreeg hij de handen van de aanwezigen op elkaar
toen hij mededeelde dat de versieringscommissie de gehele week bij hondeweer in touw is geweest om
voorbereidingen te treffen voor het feest op Koninginnedag en vijf mei.

Achterhoeks vocaal kwartet
Hierna volgde het optreden van het
Achterhoeks Vocaal Kwartet. Dit zan-
gersviertal bestaande uit Ludo Eykel-
kamp, Tonnie Besseling, Wim van
Oene en Bennie Breulink is zijn spo-
ren in de regio al druk aan het verdie-
nen.
Ook in Vorden werd lof geoogst al
kwamen in het begin een paar Ameri-
kaanse liedjes waaronder het 'My old
Kentucky home' niet helemaal over.
Het kwartet had dit zelf ook in de ga-
ten want bij het tweede optreden, later
op de avond, zong men niet meer voor
het doek maar op het toneel zelf,
waardoor het geheel beter tot zijn
recht kwam.
Dat neemt niet weg dat het Achter-
hoeks Vocaal Kwartet ook in het eer-
ste optreden een paar 'voltreffers' in

huis had zoals het lied 'Weinland', een
ode aan de wijnen en de druiven,
voorts 'Fliege Vögellein' en duet ge-
zongen door Ludo Eykelmap en Ton-
nie Besseling en het 'Volkslied' een
duet van Bennie Eulink en Wim van
Oene.
Zoals gezegd won het tweede optre-
den van het kwartet aan volume. De
zaal genoot van het Transvaalse lied
'Mam ik wil en man hé', het in het
Russisch gezongen Dorsliedje uit La-
pland, terwijl behalve in de Amboss
Polka zang, tot hiliariteit van het pu-
bliek ook door Ludo Eykelkamp paar-
degehinnik geproduceerd werd.

'Wenn ich einmal der Herr Gott war',
vormde een waardig besluit van het
optreden van het Achterhoeks Vocaal
Kwartet dat bij sommige nummers
aan de piano begeleid werd door Le-

nie de Bruin. De heer de Bruin intro-
duceerde de verschillende nummers.

Lellebellen
De toneelgroep van Jong Gelre had
voor deze avond in korte tijd het blij-
spel 'De Lellebellen' ingestudeerd. In
die tijdspanne moet er onder regie yan
Henk Broekgaarden keihard gewerkt
zijn, want de akteurs en aktrices kwe-
ten zich uitstekend van hun taak.

Het stuk speelde zich aften huize van
Harry Lips, impressario van reveus.
e.d. Dick Regelink speelde deze rol
uitstekend. Zijn huishoudster Sientje
(Absy Gotink) liet blijken over veel
temperament te beschikken.
Knotsgekke toestanden speelden zich
vervolgens in de woonkamer af. Wat
te denken van de droge advocaat

GEMEENTENIEUWS

Nationale Herdenking 1985
De Nationale Herdenking van allen, die sinds 10 mei 1940 wanneer of waar ook ter wereld, in
het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen, zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 4 mei.

Evenals in 1984 is het programma voor deze dodenherdenking als volgt:
1. Van des avonds 18.00 uur tot zonsondergang, t.w. 21.09 uur, zullen van alle openbare gebou-

wen in Vorden de vlaggen halfstok hangen. Partikulieren worden verzocht dit eveneens te
doen.

2. Vanaf 19.30 uur tot 30 sekonden voor 20.00 uur zal de torenklok van de N.H. Kerk luiden.
3. Diegenen, die aan de herdenking deel willen nemen, worden verzocht om 19.15 uur by de

Nederlandse Hervormde Kerk aanwezig te /ijn, vanwaar een stille tocht naar de algemene be-
graafplaats zal plaatsvinden, alwaar men zich naar de graven van de geallieerden bondgeno-
ten en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden, zal begeven. Op deze graven zal
door de burgemeester namens het gemeentebestuur van Vorden een krans worden gelegd.

4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna, zal volkomen stilte in acht worden genomen. De plechtig-
heid wordt hierna met een lied, te zingen door het Vordens Mannenkoor, besloten.

5. Daarna worden degenen die daaraan behoefte hebben, in de gelegenheid gesteld een een-
voudig eerbetoon te brengen door het leggen van bloemen.

6. Om plm. 20.45 uur zal in de N.H. Kerk een Herdenkingsdienst worden gehouden, onder lei-
ding van ds. Zijlstra. Medewerking wordt verleend door het Vordens Mannenkoor.

Met het oog op het karakter van deze Nationale Herdenkingsavond zullen geen toestemmin-
gen worden verleend tot het houden van openbare vermakelijkheden op de avond van 4 mei.
De rijkspolitie Groep Vorden zal de stille tocht begeleiden.
De exploitatie van horecabedrijven dient op deze avond zodanig te geschieden, dat hieraan elk
vermakelijkheidsaspekt ontbreekt. Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00 uur verzoeken
wij U de buitenverlichting, zoals neon en lichtbakken, te doven.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na 10.00 uur volgens afspraak,
(afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Voorlichtingscampagne 'Zure regen'
De problematiek omtrent de verzu-
ring van het milieu staat volop in de
belangstelling. Het ministerie van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde-
ning en Milieuhygiëne is hieromtrent
met een publiciteitscampagne gestart.

Onder meer zijn bij dit Ministerie, via
postbus 51, hierover folders verkrijg-
baar. Binnenkort zijn deze folders
eveneens bij het gemeentehuis te ver-
krijgen. In deze folder worden de be-
leidsmaatregelen van het kabinet uit-
eengezet en wordt iedere burger op
zijn verantwoordelijkheden gewezen.
Ook op kleine schaal kan een bijdrage
geleverd worden tegen de verzuring
van het milieu.

2. Glasinzameling
Zoals bekend staan door de hele ge-

meente glasbakken, waarvan door
een groot deel van de Vordense bevol-
king gebruik gemaakt wordt.
In 1983 werd er in totaal 115794 kg glas
in gedeponeerd, eenjaar later was dit
ruim 9200 kg meer. Zoals bekend
wordt het glas hergebruikt.
Het college hoopt dat de duidelijk
waarneembare stijgende lijn zich de
komende jaren zal voortzetten.

3. Inzameling chemisch afval
Op maandag 6 mei (binnen het kader
van de Ie en 3e maandaag van de
maand) kunt u uw chemisch afval
weer tussen 16.00 en 17.00 uur aanbie-
den bij het inzameldepot van de ge-
meente aan de Zutphenseweg 50a.
Al uw verfresten, batterijen, verdun-
ners, fotochemicaliën etc. kunt u daar
zonder dat het u een cent kost, kwijt.
Op kleine schaal kan ook op deze ma-

nier voorkomen worden dat het mi-
lieu verder vervuilt. Bedenk daarbij
dat vele kleintjes één grote maken.

4. Verleende vergunning voor het hou-
den van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Astma fonds een vergunning
afgegeven voor het houden van een
collecte gedurende de periode van 6
toten met 11 mei 1985.

5. Militaire oefening
Op 8 en 9 mei aanstaande zal er in de-
ze gemeente een militaire oefening
worden gehouden. Het betreft een
velddienstoefening langs de openbare
wegen. Er zal geen gebruik worden
gemaakt van losse munitie. Particulie-
ren hebben toestemming verleend tot
het betreden van hun terreinen.

Donkerbroek (Henk Tjoonk); de hal-
ve gare Billy Krul (Adriaan Eskes); de
meisjes Stella en pat (resp. Henriette
Fokkink en Hermien Tiessink) die
weigerden zich uit te kleden. Me-
vrouw Donkerbroek die een naaktfo-
to van een prima ballerina in de jas van
haar man had gevonden. Wim Ban-
nink die als verpleger maar steeds de
verkeerde man in de dwangbuis wilde
stoppen.
Kompleet geschift, maar wel lachen.
De grimering werd verzorgd door Ina
Regelink en Ina Eskes. Souffleur was
Jan Willem Abbink.

Oud Vorden
Het derde deel van de Achterhoekse
Avond was een film over Vorden uit
het jaar 1959. Voor met name het wat
oudere publiek een film vol met her-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

inneringen. Vele markante figuren uit
het toenmalige dorpsleven passeer-
den ons op het witte doek.

Wat kan een dorp in 25 jaar verande-
ren. Jan v.d. Peyl die de beelden van
commentaar voorzag zei het treffend,
dat gerekend naar deze tijd heel wat
karakterestieke huisjes en gebouwen
nooit zouden zijn afgebroken.

Gezamenlijke
herdenking
40 jaar
bevrijding
in de Dorpskerk

Op elk adres in Vorden is het programma-boekje bezorgd, dat door de
Oranjevereniging is samengesteld voor de feest-week, waarin onze Na-
tionale Feestdag en de herdenking van onze bevrijding hun plaats heb-
ben.
Daarin kunt u lezen, dat door de Raad van Kerken te Vorden en Kranen-
burg gezamenlijke diensten zijn voorbereid in de Dorpskerk.
Op 4 mei zal na de terugkJ^van de herdenking van de gevallenen op het
kerkhof te Vorden, om S^eveer kwart voor 9 een herdenkingsdienst
worden gehouden. Ds. Zijlstra zal daarin voorgaan en het Vordens Man-
nenkoor zal zijn medewerking verlenen.
En op zondag 5 mei begint de bevrijdingsdag met een viering van 40 jaar
bevrijding in dezelfde kerk om 10 uur o.l.v. ds. Veenendaal en pastoor
van Zeelst. ^fc
In deze viering zal het PaiBRiiekoor 'Cantemus Domino' enige liederen
ten gehore brengen. Vanzelfsprekend zal er ook samenzang zijn. Wij
mensen kunnen zonder vrijheid niet leven. Daarom past het, daar sa-
men voor te danken. Maar ook om opnieuw ons af te vragen, wat échte
vrijheid is.

Bijeenkomst
Ned. M.S. Stichting
op 7 mei a.s.
Voor de volgende voorlichtings- en in-
formatieavond van de Nederlandse
Multiple Sclerose Stichting, is de
nieuwste film over M.S. gehuurd.

Daar deze film ongetwijfeld vragen
oproept, wordt de film begeleid door
een medischadviseur, dr. van Wensen.
Als vanouds wordt de bijeenkomst ge-
houden in het E.N.O. gebouw te
Groenlo, gelegen nabij de Grolsche
Bierbrouwerij aan de Woerseweg 5.

De avond begint om 19.30 uur en
duurt tot ca. 22.15 uur. Om precies
19.00 uur is de zaal open en de koffie
klaar. De datum voor deze avond is
zoals reeds boven vermeld dinsdaga-
vond 7 mei a.s.

Natuurwandeling
Een groep dames van de Plattelands-
vrouwen heeft een natuurwandeling
gemaakt bij Huize Kiefskamp. De
I.V.N.-gidsen, de heren Claus en van
Driesen vertelden de dames over de
natuur, zodat men één en ander met
andere ogen ging zien. Dinsdag 11 ju-
ni gaan de dames van de Plattelands-
vrouwen de Achtkastelentocht fiet-
sen.

voornemen van de kerkeraad, twee
nieuwe predikanten te beroepen. De
ene predikant zal de plaats innemen
van ds. Krajenbrink, die naar Utrecht
is vertrokken.
En de andere predikant zal in de plaats
komen van ds. Veenendaal, zodat
deze vervroegd met emeritaat kan
gaan.
Overigens is het op dit moment niet
zekef, dat twee nieuwe predikanten
op korte termijn voor de hervormde
gemeente van Vorden beschikbaar
zijn.

GEBOREN: Loes van Bemmel
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: G.H.J. Berends en A.H.
Bouwmeester
OVERLEDEN: Geen

Gemeenteavond in de Voorde
De hervormde gemeente te Vorden
nodigt haar leden uit voor een ge-
meente-avond op donderdag 2 mei 's
avonds 8 uur in 'de Voorde'. Aan de
orde is dan een bespreking over het

RK. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering
Zaterdag 20.45 uur Gez. dienst in de N.H.
Kerk
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering
Zondag 10.00 uur Gez. dienst in de N.H.
Kerk.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 20.45 uur Gez. dienst in de N.H.
Kerk
Zondag 10.00 uur Gez. dienst in de N.H.
Kerk

HERVORMDE GEMEENTE
Zaterdag 4 mei: 20.30 uur: Herdenking der
gevallenen. Korte dienst uitgaande van de
Raad van Kerken o.l.v. ds. J.R. Zijlstra,
m.m.v. Vordens Mannenkoor.
Zondag 5 mei: 10.00 uur: Gezamenlijke
Viering van de Bevrijding. Uitgaande van
de Raad van Kerken o.l.v. ds. Veenendaal
en pastoor van Zeelst, m.m.v. het R.K.
Koor 'Cantemus Domino' en Dick Boer-
stoel, trompet.

GEREFORMEERDE KERK
Zaterdag 4 mei na de dodenherdenking,
Gez. dienst in de N.H. Kerk. Voorg. ds. J.R
Zijlstra, m.m.v. Vordens Mannenkoor.
Zondag 5 mei: 10.00 Gez. Herdenkings-
diest in N.H. Kerk. ds. J. Veenendaal en
Pastoor J. v. Zeelst, m.m.v. Parochiekoor.
19.00 uur: ds. J.G. Marseille uit Lochem.

WEEKENDDIENST HUISARTS
4 en 5 mei dr. Sterringa, tel. 1255.
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 4 mei 12.00 uur tot maandag-
ochtend 9.00 uur dr. Breukink. Tel. 1566.
Verder hele week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
4 en 5 mei J.H. de Lange, Lochem. Tel.
05730-4357.
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 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

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

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

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

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.
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dat stig slaapt!

Niets is onaangenamer dan voortdurend ongerus^
te zijn over de mogelijkheid dat u bij verlenging van uw
hypotheek een scherpe rentestijging niet meer kunt
betalen. Zo'n plotselinge renteverhoging met 3 a 4% kan
inderdaad voor veel mensen grote problemen opleveren.

Daarom heeft de Bondsspaarbank nu een hypo-
theek ontwikkeld die zulke renteschommelingen
voorkomt.

De Ideaal Hypotheek.
De vernieuwing zit in de renteberekening. Na het eerste
jaar, krijgt 1/5 gedeelte van de hypotheek de rente van
dat moment, waarna van het totaal het gemiddelde
wordt genomen.
Een voorbeeld:

Stel dat u nu een Ideaal Hypotheek afsluit tegen
8% rente.

Precies één jaar later, bedraagt de rente
bijvoorbeeld 10%. 1/5 deel van uw Ideaal Hypotheek

wordt dan bijgesteld. Dus voor 4/5 deel van
hypotheek betaalt u 8%, en voor 1/5 deel 10%.
Uw hypotheekrente voor het tweede jaar is het
gemiddelde: 8,4%.

Weer een jaar later, stijgt de rente tot bijvoorbeeld
12%. 1/5 deel van uw Ideaal Hypotheek wordt bijgesteld

Als dit met de rente gebeurt,
volgt uw Ideaal Hypotheek de rode lijn.

i • S 4 i i t i 4 ib n ia is n K ii 5 b M

Altijd de laagste marktrente. n - 0/
Afsluitprovisie slechts U,uu/0

Voor 3/5 deel van uw hypotheek betaalt u 8%, voor 1/5
deel 10% en voor 1/5 deel 12%. Uw hypotheekrente
voor het derde jaar is het gemiddelde: 9,2%.

Elk jaar wordt dus steeds 1/5 deel van uw Ideaal
Hypotheekrente aangepast, waardoor scherpe
rentestijgingen opgevangen worden. Bij een dalende
markt, daalt uw hypotheekrente geleidelijk mee.

Het resultaat is dat uw maandlasten veel stabieler
blijven en niet plotseling omhoog schieten.

Bij de nieuwe Ideaal Hypotheek biedt de Bonds-
spaarbank kopers van woningen nog een aantal
voordelen:

•onze hypotheekrentepercentages, die altijd tot de
laagste behoren

•boetevrij aflossen tot 50% per jaar van de
restantschuld

•bij afsluiten hypotheek met gemeentegarantie bij
onze bank nemen wij de kosten aanvraag
bemiddelend orgaan voor onze rekening.

De Ideaal Hypotheek van de bank met de
Dan ligt n nooit meer wakker van een

mogelijke rentestijging!
^̂ k,

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

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



Blij en dankbaar zijn wij met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

RICK

Gerrit Lenselink
Frieda Lenselink-

Huetink

Erwin

7251 WV Vorden,
26 april 1985
Brinkerhof 93

Gaarne willen wij langs deze
weg iedereen hartelijk danken
voor het medeleven dat we
mochten ontvangen na het
overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Lammert
Groot Bramel

Dat zovelen zich met ons ver-
bonden voelden in ons verdriet
heeft ons zeer gesterkt.

G. GROOT BRAMEL-
MEIJERINK

ADA en JAN
Anneke - Nienke

Vorden, april 1985
Wiersserbroekweg 1

Te koop: vouwwagen
"Messager" 4-6 pers.,
z.g.a.n. met reservewiel en op-
looprem. Prijs n.o.t.k.
Gotinkveldweg 2, Ruurlo.
Tel. 05735-2602.

Te koop: in goede staat zijnde
2 zits bankstel + tafel,
wengé.
Tel. 05752-3258.

PRETTY MARKT

Het is weer lente. Dus
grote voorjaarsschoon-
maak. Heeft U nog spul-
letjes op te ruimen, we
komen ze graag aan huis

. ophalen.
Bel even 2407.

VOOR MOEDERDAG

MOOIE DUSTERS

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Te koop: houten regenton-
nen 100 en 200 liter.
Ook het adres voor houten
kranen.
Tel. 05753-2759.

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

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

Service betekent bij ons o.a. op
maat zagen en schaven, gratis
deskundig advies.
Ook maken wij timmerwerken
opmaat zoals bijvoorbeeld ra-
men, deuren, kozijnen, kasten
en kleinmeubels. Dit tegen zeer
scherpe prijzen! Vraag eens
vrijblijvend offerte. Ook grote-
re partijen kunnen wij leveren.
Over de kwaliteit kunnen wij
kort zijn, die is gewoon goed.

0n

timm«rbedrijf
henkfrencks
bug gafeestraat 36

vorden tè:05752-3376

Gerrit Oldenhave
en
Hennie Stokkink

Inplaats van kaarten

gaan trouwen op vrijdag 10 mei 1985.

Receptie van 16.00 -17.00 uur in
Restaurant De Boggelaar, Vordenseweg
32, Warnsveld.

Op maandag 6 mei a.s. zijn wij 25 jaar
getrouwd.

J. TER MATEN
en

W.J. TER MATEN-MARSMAN

Wij hopen dit zilveren huwelijksfeest te
vieren op vrijdag 10 mei.

Receptie van 15.00 tot 16.00 uur in Hotel ?
Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Zutphenseweg 113
7251 DN Vorden.
Mei 1985.

r \

Op zaterdag 11 mei a. s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

| J. W. RUITERKAMP
§ en

| CA RUITERKAMP-PELLENBERG
§

Gelegenheid tot feliciteren 's middags van
15.30 tot 17.00 uur in Hotel Mei l in k,

§ Borculoseweg 4 te Barchem.
§
| Mei 1985
| Vordenseweg 13,
§ 7244 PR Barchem.
i
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Diep bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons betekend heeft, geven wij U kennis van het heen-
gaan van mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en
oma

GERDA WILMINA O LD E N AM PS E N
echtgenote van D. de Boer

op de leeftijd van 73 jaar.

Vorden: D. de Boer
Steenderen: W. de Boer

P.J. de Boer-Buiteman
Patrick
Michael

Zutphen: M.W. Hendriks-de Boer
R.J. Hendriks
Elma
Reinder

7251 EJ Vorden, 24 april 1985
Insulindelaan 33.

Deteraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

HBOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH

reisbureaus

J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 1
7383 EB Voorst
Tel. 05758-1334

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen

tOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOH

dameskapsalon

/vtonny

Op dinsdag 7 mei waag ik de sprong en
open ik mijn eigen zaak.

Door de vele reakties heb ik het volste
vertrouwen erin dat het een goede

sprong zal zijn.

U bent van harte welkom, vrijblijvend een
kijkje te komen nemen, onder het genot

van een kopje koffie.

Woensdagmiddag kinderknipmiddag
t/m 12 jaar f 11,50

Vrijdagavond tussen 18.00 uur en
20.00 uur knippen zonder afspraak.

Verder kunt u vanaf 3 mei bellen voor
een afspraak.

Openingstijden zijn van 8.30 tot
12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.

Nieuwstad 5 - Vorden
Telefoon 05752-1722

Mijn genade is u genoeg.

Heden nam de Here, na een langdurige ziekte, uit ons
midden weg onze lieve man, vader en opa

GERRIT JOHANARFMAN
echtgenoot van Janna Mennink

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: J. Arfman-Mennink
Varsseveld: W.J. Arfman

M.H.J. Arfman-Geerts
Laren (Gld.): J.A. Arfman

J. Arfman-van Beek
Blyth (Canada): J.B. Pardijs-Arfman

H. Pardijs
Vorden: M. Arfman

en kleinkinderen

7251 KE Vorden, 26 april 1985
Wildenborchseweg 21.

Deteraardebestelling heeft plaasgevonden op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Na een langdurig gedragen lijden is van ons heengegaan
onze beste broer, zwager en oom

GERRIT JOHANARFMAN
echtgenoot van Janna Mennink

in de ouderdom van 69 jaar.

J.G. Arfman
J.H. Arfman-Rietman
Joh. Arfman
G. Arfman-Lindenschot
M. Arfman
B. Arfman-Abbink
•Neven en nichten.

Vorden,
26 april 1985.

Donderdag 2 mei a.s.

Vorden 1
Loenermark 1

aanv. 19.00 uur.

Gem. Sportterrein
Entree 2,50 p.p.

Steun "Vorden"
met uw komst!

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

G. Bultman
Telefoon 1753

B.M. W. - Volvo-Suzuki

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Slagerij Krijt stopt
vrijdag 3 mei om 18.00 uur.

De familie Rodenburg neemt onze
slagerij over.
Wij willen al onze klanten
bedanken voor het genoten
vertrouwen en de prettige
samenwerking. •
Tot ziens.

Jan en Ali Krijt

Wij gaan naar Voorst
en willen iedereen bedanken voor de
fijne tijd in Vorden.
Wij doen iedereen de hartelijke
groeten en wensen vrienden,
kennissen, „de buurt" en klanten het
allerbeste!
Tot ziens zullen we maar zeggen.

Jan - Ali - Karien en Marije Krijt
Hoenweg 8 - Voorst - Telefoon 05758-2230.

P.S. Alle abonnementen - lidmaat-
schappen en donateursschappen
zeggen wij hierbij OR.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen na een
langdurig lijden onze lieve zwager en oom

G.J. ARFMAN
echtgenoot van J. Mennink

in de ouderdom van 69 jaar.

Diep betreurd door de:
fam. Mennink
fam. Wassink
fam. Wassink
neven en nichten.

Ifildenborch, 26 april 1985

Dinsdag 7 mei open ik
te Vorden mijn

huidverzorgingssalon
aan de

Nieuwstad 5
Huidverzorging

Anya Holland
gedipt, schoonheidssp., Stivas A + B, kernlid ANBOS.

Ruurloseweg 46 - Hengelo Gld.
Telefoon 05753-3279

y\ een ieder die op welke wijze dan ook blijk heeft
[geven van belangstelling of medeleven heeft be-
)nd tijdens de ziekte en na het overlijden van onze

lieve moeder en oma

HELENA EVERDINA
KLEIN LENDERINK-VAN WEELDEN

betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen.

7251 AV Vorden, mei 1985
Margrietlaan 33.

Begrafenis & crematieonderneming

A.W. Holterman
Voor een piëteitvolle uitvaartverzorging in Vorden e.o.

Kontaktadres:

G.J. Brummelman
Gr. v. Limburg Stirumstraat 5, Vorden

Telefoon 05752-1701

b-9-9-
05730-4019

b.g.g.
05730-6625

spaar

Dagen nacht bereikbaar

- Vandaag storten, morgen al tot 6,5% rente
- Renteberekening tot opnamedatum.
- Vrije opname tot f 3.000,- per kwartaal.
- Na opzegging van 3 tot 6 maanden volledig

vrije opname.
Vraag om meer informatie.

Rabobank tS
Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond ^r
Telefoon 05752-1888 ^T

De Vordense V.V.V. is blij met de
toestemming van 't gemeentebe-
stuur de bezichtiging van ons Kas-
teel-Gemeentehuis te mogen orga-
niseren.

Oud gemeente architect de Hr. v.d. Broek heeft zich be-
reid verklaard deze rondleidingen te verzorgen.

Te beginnen op donderdagavond 2 mei a.s.
1e groep 19.00 uur; 2e groep 20.00 uur.

Kaartjes bij 't V.V.V. kantoor. Max. 15 p. per groep.
Volw. 2,-; kind. t/m 12 jr. 1,-.

Van 2 mei t/m 13 juni iedere donderdag in die periode
allereerst voor inwoners van Vorden.
V.a. 27 juni voor de toeristen en andere belangstellen-
den.

Namens het V.V.V. bestuur,
de voorzitter N.H.A. van Goethem

KLASSIEKE MODE
Juist voor de grote maten!!!

Japonnen tot m/52 v a 98,
Japonnen met jasjes v a 225,
Blazers t /m50va 98,
Regenmantelsva 159,
grpte kollektie blouses - pantalons - rokken - vesten enz.

Modecentrum

Vrijdags tot 9 uur open.
Ook open van 6-7 uur.

Ruurlo



Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

witte old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

't Pantoffeltje, zeker ook na de uitbreiding sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.
OPENING 5 JUNI.

bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

KONTAKTLENZEN

"̂̂  y» |l-*

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien

AANPASSEN
Graag informeren

wij U over de

verschillende

mogelijkheden.

Alle kontaktlensvloeistoffen
bij ons verkrijgbaar.

Zutphenseweg 7, Vorden

Bouwen I I I I
afdeling Vorden

Inleveren vakantiebonnen
oude systeem en de waardebonnen van de
schilders op maandag 6 mei in zaal
Schoenaker en op dinsdag 7 mei in de
kleine zaal van de Herberg.
Beide avonden van 19.30 tot 21.00 uur.

Het nieuwe R.B.S. systeem is op 27 en
28 mei B. v. Hackfortweg 8 van 19.00 tot
21.00 uur.

Het Bestuur.

ZWIERIG.
Pastei gekleurd is
het bloemdessin
van de
aantrekkelijke

set. Met
staande
kraag en
gevoerde
rok met
steekzakken. /

Parkeren
voor de

deur

Andijvie 1 k,io 2,45
Komkommer 1 stuk 0,98
Hollandse aardbeien bakje 1,95
Radijs 1 bos 0,85

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

H.H. LANDBOUWERS!!!

Wij kiMen u van dienst zijn
met een

i

mest-
injecteur

Tevens voor aanleg
aardgas, het graven van
sleuven

C.W.V. Medo
Ruurlo. Tel. 05752-6870.

oMD

M VAlEWIIDi

1 bos freesia's 3,25
1 Geranium 2,75
6 vaste planten 10,-

Bakkerij
't Stoepje
p/a Havenstraat 51
Spakenburg
Tel. 03499-85046

Duitse harde broodjes
10voor

Roompuddingbroodje «
Berliner, van 1,40 voor l g"

POELIER
J.H. HOFFMAN
LAREN

ALLEEN DEZE WEEK

KUIKEN FILET

KILO 12,75

Nieuw Nieuw

Te huur:
Barbeques,

Tapinstallatie,
met buffet, spoelbak en lekbladen

Kramen,
voor grote en kleine partijen aan huis, buurtverenigingen, personeelsfeesten,

verenigingen en bedrijven met of zonder verzorging en bediening.

ii

Café-Restaurant

De Luifelii

Gespecialiseerd in:
Barbequeavonden, zowel binnen als buiten

Varken aan het spit,
Koud en warm buffet

Diners, koff ietafels en Bruiloften

Vraag vrijblijvend inlichtingen

05735-1312

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

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

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
' interieuradviseura/t^.
jpieterse

Hackforterweg 19
Tel. 05754 517

Ervaren gediplomeerd
hondentrïmster.
J. Zelle-Geerken te Vorden
voor het knippen/trimmen en/
of wassen van uw hond.
Voor afspr. kunt u bellen
05752-3128.

NIEUW: Zeilplankverze-
kering via uw Rabobank, lage
premie vanaf f 50,-, in geheel
Europa verzekerd en een pri-
maschaderegeling. Kom en in-
formeer vrijblijvend.

Onze jonge mode is zeer aktueel
Kollektiesvan Emanuëlle - Pointeren Barbara-Farber.
Polo's - Sweatshirts - Broeken - Jacks.

Modecentrum

Vrijdags open tot

9 uur
Ruurlo

Grand
Boulevard

New Port. Deauville.Biarritz. Schevingen. Transparante, tedere
tinten zijn troef voor flaneren in stijl. Ruime blazers, kuitlange
plooirokken, poloshirts, grote vesten en beeldige lingerietops
vormen 't modieuze uitgangspunt.
Onberispelijke modepumps zijn er geknipt bij!

Zomerse pump in luxe leer met luchtig vlechtwerk
en modieuze hak.
De prima pasvorm is een extra pluspunt.

9995

GARANT SCHOENEN
MODE TEN VOETEN UIT

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN

DORPSSTRAAT 4 - VORDEN
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Aubade bij het gemeentehuis
Kasteel Vorden zeer geslaagd

Het was een zeer goed besluit van de Oranjevereniging om de aubade bij het gemeentehuis te houden. In het dorp op de boerenwagen was het
maar behelpen en het gaf geen cachet. Het publiek en het onderwyzend personeel was zeer tevreden, het was sfeervol en geen last van het ver-
keer wat alüjd zeer storend was in het verleden. Men was eerst bevreest dat de belangstelling minder zou zyn doch dit was minder waar, er was
zelfs meer pubh'eke belangstelling dan in andere jaren.
Ook de zang en muziek kwam beter tot zyn recht, dit was mede te danken aan de duigent, die ook de zang duigeerde. De padvindersgroep Da-
vid J. Alford zorgde dat de vlaggen gehezen werden terwyl de heer Boerstoel vanuit de kasteeltoren de trompet blies.
De voorzitter van de Oranjevereniging opende met een welkomst woord. De edelachtbare heer Mr. M. Vunderink, Burgemeester van Vorden,
hield een toespraak. Ook de burgervader was blij dat de aubade nu bij het Kasteel-Gemeentehuis werd gehouden.

Schutterskoning
U kent ze allemaal wel: Bennie Rondeel, Hansvan der Linden, Henk en Jan Mullink, Paul Eykelkamp,
Jan Krabbenborg, Gerard Tolkamp om er enkele te noemen van het vaste groepje 'Deurdreajers 'dat tel-
kenjare present is bij het traditionele vogelschieten tijdens het Koninginnefeest. Ze hadden het al dik-
wijls tegen elkaar gezegd, erkomt een keer een feest dat één van ons schutterkoning wordt. Gisteren
was het dan zover. Hans van der Linden schoot raak en het feest kon beginnen. Al was zijn vrouw Ria in
eerste instantie overrompeld, het duurde niet lang of ze deelde volop in de f eestvreugde mee. De trouwe
vrienden van Hans van der Linden lieten zich niet onbetuigd en binnen enkele uren was het huis van het
kersverse schutterspaar prachtig versierd.

Het bestuur van de Vordense Oranje-
vereniging, dat de afgelopen dagen
zoveel werk heeft verzet kreeg op de-
ze Koninginnedag zelf een alleraar-
digst cadeau. Het had Hare Majesteit
namelijk behaagd om op deze dag de
zon te laten schijnen zodat het in de
loop van de dag bij de diverse evene-
menten een gezellige boel werd.
De beide muziekverenigingen 'Sur-
sum Corda' en 'Concordia' wisselden
elkaar de gehele dag af. Na het tradi-
tionele klolkluiden werd 'vervolgens
de vlag gehesen bij kasteel Vorden.
Dit gebeurde door de verkenners van
de padvindersgroep uit Vorden. Bur-
gemeester Vunderink sprak de aanwe-
zigen vervolgens toe, waarna een ie-
der zich naar één of ander evenement
begaf.

De schoolkinderen vertrokken voor
een orienteringsrit. De prijzen werden
behaald door:
Meisjes klas 6: 1. Bianca Weulen Kra-
nenbarg; 2. Coby Kolkman; 3. Moni-
que Bijenhof.
Idem 5e klas: 1. Erna Stokkink; 2. Ro-
wi Oortgiesen; 3. Everdien Knoef.
Meisjes school Zutphen: 1. Aline Koer-
selman; 2. Yvette ten Barge; 3. Ilset
Ruiterkamp.

Jongens klas 6: 1. Bert Schotsman; 2.
Emiel Besselink; 3. Jeroen Oonk.
Idem 5e klas: 1. Gijsbert Eggink; 2.
Rob Enzerink; 3. Bert Korenblek.
Jongens school Zutphen: 1. Berendjan
Wagenvoort; 2. Marcel Jansen; 3.
Torn van Zeeburg.
Volwassenen: 1. W. Eykelkamp; 2. Ka-
rolien Huetink; 3. N. Huetink.
Intussen werd in het Dorpscentrum
een programma geboden voor de kin-
deren van de lagere klassen en voor de
kinderen die volgend jaar de school
gaan bezoeken. Dit alles onder leiding
van de Stichting Jeugdsociteit.
Zoals reeds in aanhef vermeld vond
aan de Horsterkamp het traditionele
vogelschieten plaats.
Behalve Hans van der Linden waren
er nog een viertal prijswinnaars te we-
ten: B. Schouten, linker vleugel; D.
Pardijs, rechter vleugel; W. Zweve-
rink, kop; W. Vreeman, staart.
Bij het ringsteken werd de eerste prijs
gewonnen door mevrouw Hermien
Schouten; 2. mevr. Hendriks; 3. de
heer van Zeeburg; 4. mevr. Hendriks;
5. mevr. Heersink.

Dit programmaonderdeel werd geor-
ganiseerd door de aanspanning 'In de
Reep'n'. Tegen elven gingen de kinde-

ren van onder meer de kleuterscholen
naar het dorpscentrum voor het bij-
wonen van het jeugdprogramma.

Zeskamp
In de middaguren vond de eerste ron-
de plaats van de Zeskamp. Bijzonder
jammer was het feit dat de tribune te
ver van het spelgebeuren afstond, zo-
dat een deel van de mensen op de tri-
bune het gebeuren niet al te best kon
volgen. Door het spannen van een
touw aan de zijkanten werd een ge-
deelte vrij gehouden, dit bleek een
goede oplossing.
In de strijd kwamen vervolgens de Ra-
bobank; Touwtrekvereniging Vorden;
Achtkastelenrijders; Rainbowteam en
de volleybalvereniging Dash.
Het eerste onderdeel de draagrace
werd gewonnen door de Achtkaste-
lenrijders; de ladderslalom eindigde
in een zege voor de Rabobank. De es-
tafette werd gewonnen door Dash.
Het laatste onderdeel 'Vliegend tapijt1

leverde een zege op voor de Achtkas-
telenrijders. Voor de deelnemende
teams bestond de mogelijkheid om op
één onderdeel een joker in te zetten.
Winnaar werd uiteindelijk de Acht-
kastelenrijders met 27 punten.

De Rabobank en de TouwtreTverem-
ging Vorden eindigden op een gedeel-
de tweede plaats.
Deze drie teams komen uit in de fina-
le op zondag 5 mei. ^^
Deze dag wordt dan tevens JBer ge-
streden om de titel Sterkste Man van
Vorden. Hiervoor kwamen op Konin-
ginnedag Willem Oldenhave; Tonnie
de Jong; Gerard Berendsen; Paul van
Lingen; Gerard Scheffer en Appie Lo-
man in aktie.
Deze jongens moesten er flink aan
trekken en er werd dan ook behoorlijk
wat afgezien.
Al met al een geslaagde Oranjedag al
is het wel te hopen dat er volgend jaar
niet weer een aantal hardlopers uit
b.v. Steenwijk, Hoogeveen, Wolvega
in Vorden arriveren om mee te doen
aan een Oranjeloop die helemaal niet
gehouden werd!
Dat deze mensen woedend waren laat
zich begrijpen.

Deze Oranjeloop zou georganiseerd
worden door een vereniging in Vorden,
doch werd tijdig door hun afgelast. In
hun eigen verenigingsorgaan stond de
dorpsloop wel vermeld. De Oranjevere-
niging Vorden staat hier volledig buiten.
In het programmaboekje van de Oran-
jevereniging stond deze Oranjeloop
niet vermeld.

Desalniettemin het Vordens publiek
op deze Koninginnedag kon genieten
van verschillende aktiviteiten, terwijl
er 's avonds overla door de horecabe-
drijven volop gelegenheid werd gebo-
den om de beentjes van de vloer te til-
len.

Tijdens de prijsuitreiking 's middags
door de kersverse voorzitter van de
Oranjevereniging de heer H.G. Wul-
link, in zaal de Herberg werden de he-
ren A. Siemerink en A. Lettink gehul-
digd vanwege het feit dat beide heren
al veertig jaar bij het schieten deel uit
maken van de jury.

Vorden krijgt weer een Kerstaktie
Een van de belangrijkste agendapunten op de jaarvergadering van de Vordense Winkeliersvereniging
waren de Sint Nikolaas- en Kerstaktie. De voorzitter Wim Polman was buitengewoon tevreden over de
reacties van het publiek. Hij dankte dan ook een ieder, jong en oud, die er aan meegewerkt hebben, dat
Vorden ruim 3 weken in een ongekende Kerstsfeer was getooid

Ook < i Tstmarkt, die een primeur
was mJen is in alle opzichten
ges i r i n hadden de meewer-

kende verenigingen (Mannenkoor,
Dameskoor en de Knupduukskes)
een groot aandeel. Ook van de zijde

van het gemeentebestuur en de ge-
meenteraad waren goede reacties bin-
nengekomen.

Vorden mag er op rekenen, dat Kerst
1985 weer helemaal in de sfeer van
1984 zal zijn en daar waar mogelik ver-
beterd en uitgebreid.

Wij zullen natuurlijk met de nodige
instanties moeten overleggen, maar
wij rekenen op dezelfde enthousiaste
medewerking, aldus een opgetogen
voorzitter.
'Wij hebben in de Achterhoek de pri-
meur gekregen en wij willen dit graag

uitbouwen tot een stijlvoel en groots
evenement'.

De Sint Nikolaasaktie mag niet in het
gedrang komen. Dit oude'vaderland-
se kinderfeest moet hoog in het vaan-
del, aldus de voorzitter, die nog op-
merkte, dat de kosten voor deze aktie
nauwelijks kunnen worden gesnoeid.
Hij wees er op, dat de intocht van het
Sint Nikolaas het leeuwenaandeel in
de kostenpost had, maar dat het be-
stuur geen enkele concessie wilde
doen aan de inhoud van de intocht.
'Het is voor jong en oud een elk jaar
terugkerend feest en dat moet zo blij-
ven'.

De bedoeling is om 5 maal per jaar een
extra krant uit te geven, die ook in de
omliggende plaatsen zal worden ver-

spreid. Deze krant zal bij drukkerij
Weevers gedrukt worden in combina-
tie met weekblad Contact.
Copy voor het eerste nummer moet 6
mei binnen zijn bij het bestuur of bij
de drukkerij.

Tijdens de bestuursverkiezing werd
de heer Wiekart (banketbakker) geko-
zen als nieuw bestuurslid, inplaats van
mevr. Mokkink en de heer Rootink,
die zich beide niet herkiesbaar gesteld
hebben.

Na een lange vergadering sloot de
voorzitter met een oproep aan alle le-
den om vooral deel te nemen aan de
Braderie, die in het kader van de
VVV. feestweek op donderdag 18 juli
a.s. wordt gehouden.

Tribune wordt verplaatst
De versieringscommissie heeft besloten om de tribune dichter bij de
spelen te zetten. Vooral voor de finale van de Zeskamp en het optreden
van het militair Trompettenkorps zal dit alles beter te volgen zijn.

Toch nog enkele lampen vernield
Gelukkig is het nogal meegevallen met de vernielingen. Toch is het weer
gebeurd en het kost weer geld en arbeid. Wij willen als versieringscom-
missie niet al te negatief over onze jeugd zijn. Wat de jongeren gepres-
teerd hebben met de opbouw van de Zeskamp en de organisatie ervan is
grandioos. Daarom nodigen wij die enkele vernielers uit om zich vana-
vond l mei en donderdagavond 2 mei eens te melden om zich aan te slui-
ten bij de mensen die niet negatief zijn.
Laten wij ons niet door een enkeling laten beinvloeden, en de jeugd dan
een slechte naam bezorgen. Ook de ouders worden verzocht attent te
zijn en te proberen dat Vorden leefbaar blijft voor groot en klein.

De versieringscommissie

De vernielers kunnen zich om 19.00 uur melden op het feestterrein.
Help even om het weer op te bouwen. Dan praten wij nergens meer
over!

Volop aktie hij de zeskamp.

Vier dagen fietsen
met de
Karel Doorman Groep
Natuurlijk, Avontuurlijk, is het motto
van 75 jaar Scouting in Nederland. In
dit jubileumjaar, waarin ook de Karel
Doormangroep haar 40-jarig bestaan
viert, organiseert deze groep een
groots opgezette landelijke familie
fietsvierdaagse voor max. 250 deelne-
mers.
Dit gaat plaatsvinden op 16, 17, 18 en
19 mei a.s.

Hoe ziet het programma eruit:
Op woensdag 15 mei kan iedereen na
17.00 uur terecht bij het Clubgebouw
aan de industrieweg in Zutphen. Men
kan daar rustig zijn of haar tentje op-
zetten, en vervolgens zich vermaken
bij de Scouting Groep.
Op donderdag 16 mei (Hemelvaarts-
dag) kunnen de echte dauwtrappers
vroeg van start, vanaf 7.00 uur.

De rest van de dag kan vertrokken
worden vanaf 8.00 uur. Ontbijt is op
het terrein te koop, en voor de avond-
maaltijd wil de groep graag bemidde-
len. Voor kinderen die er ongetwijfeld
zijn, is er voor het slapen gaan nog wel
een leuke aktiviteit, daar draait een
padvindersgroep natuurlijk haar hand
niet voor om. Ouderen en ouders kun-
nen 's avonds in de ontmoetings ruim-
te terecht om op verhaal te komen. De
Scouting groep probeerd aan iedere
deelnemer dat gene te bieden wat
mag worden verwacht, n.l. 4 dagen
uitbundig fiets plezier. Er zijn mooie
routes uitgestippeld in de omgeving
van Zutphen, door de Achterhoek en
over de Veluwe, de kosten bedragen
van deze 4 dagen 20,-p.p.

Als u dit wat lijkt reserveer dan snel
want vol is vol! Voor inlichtingen kunt
U terecht bij het secretariaat van de
Karel Doorman Groep, Jan Wunde-
rink, Emmerikseweg 6, Zutphen. Tel.
05750-26845



Westduitse politiemensen op
bezoek te Vorden .

'Afgelopen weekend hebben 30 politiemensen afkomstig uit Landshut in Beieren een bezoek gebracht
aan Vorden. Het waren poltiefunctionarissen die aangesloten zijn bij de Internationale Police Organi-
sation, een organisatie die zich tot doel stelt, het tot elkaar brengen van dienende en gepensioneerde
politieambtenaren in de gehele wereld door dienstbetoon en vriendschap en het aanmoedigen van een
stimuleren tot samenwerking tussen de leden van politiediensten in alle landen door sociale en culture-
le verrichtingen.
De Westduitse politiemensen werden op het gemeentehuis ontvangen door burgemeester Vunderink,
een gebeurtenis waarbij over en weer geschenken werden uitgewisseld. Overigens bleef het bezoek niet
tot het Vordense beperkt, want er stonden ook bezoeken aan Amsterdam, Den Haag en Lisse op het pro-
gramma, dat was samengesteld door opperwachtmeester Gabriël en adjudant Thalen.

N, C. V.B. 25 jaar Amnesty nieuws
Op 16 april j.1. werden de dames van
de NCVB aangenaam bezig gehou-
den door mevr. ten Cate-Peterkamp
uit Neede. Op humoristische wijze
vertelde ze over haar eigen ervaringen
in de Noaberschap. Er blijkt uit dat
men, zeker vroeger, erg op de buren
was aangewezen. Men hielp elkaar en
zag dat ook als plicht. Je had deel aan
droevige, doch ook aan blijde gebeur-
tenissen. Er volgde wel uit, dat men
erg veel van elkaar wist, wat weer niet
iedereen even prettig vond. Al met al
was het een ontspannende avond.
Op 4 juni a.s. gaan de NCVB dames
met de bus een dagreis maken naar
het Kreatief Centrum in Helmond en
bezichtigen een champignonkwekerij
in de Peel. Omdat de bus nog niet vol
is, kunnen ook niet-leden zich hier-
voor opgeven bij mevr. Tuenter, tel.
2507. Kosten f 38,50 (incl. lunch en
koffie met vlaai).

De volgende ledenvergadering wordt
gehouden op 9 mei a.s. Dit is tevens
een feestavond, omdat het 25 jaar ge-
leden is, dat de oprichtingsvergade-
ring heeft plaats gevonden in gebouw
'Irene'.
Een speciale jubileum-commissie, be-
staande uit de dames G. Otten, A.
Harmsen, W. Schouten, D. Snoeyink,
A. Weevers en G. Wullink hebben
zich bezig gehouden met het organi-
seren van een gezellige avond, waarbij
ongetwijfeld terug wordt gekeken
naar de afgelopen 25 jaar.
Leden, die zich hebben opgegeven
voor de broodmaaltijd, worden ver-
zocht om 17.30 uur aanwezig te zijn.
Verder is men welkom om 19.15 uur
in de grote zaal van het Dorpsccn-
trum, waar men zal worden ontvan-
gen met een kopje koffie.
Tot ziens op 9 mei.

Toen Nederland veertig jaar geleden
bevrijd werd zal niemand het vermoe-
den gehad hebben dat er in 1985 een
organisatie zou bestaan als Amnesty
International. En dat het dan nog hard
nodig zou zijn dat er zoiets bestond.
'De mensen zouden toch wel ééns wij-
zer worden' was de overtuiging toen.
Helaas, de mensen zijn niet wijzer ge-
worden. Alom wantrouwen, vijand-
schap, bewapening. Bovendien schen-
ding van de Mensenrechten, een insti-
tuut dat heel veel landen hebben aan-
vaard maar dat toch door bijna even-
zoveel regeringen vaak of minder
vaak met voeten wordt getreden.
De Amnesty Werkgroep Vorden wil U
geenszins de vreugde aan de komen-
de feesten bederven. Maar zij wil er bij
U toch wel op aandringen om in de
feestroes niet te vergeten dat er nog
onnoemelijk veel mensen op 'bevrij-
dingsdag' wachten.
U was toch al zo lang van plan om
'eens' een brief te komen schrijven
om ergens op de wereld iemand vrij te
krijgen, die om wille van zijn overtui-
ging in de gevangenis zit? Laat het dan
voor U een onderdeel van de bevrij-
dingsfeesten zijn om die brief nu ook
echl te gaan schrijven.
Dat kan op maandat 6 mei a.s. in het
Dorpscentrum van 19.00 tot 21.00 uur.

De Werkgroep
Amnesty International
Vorden

ste bloemenveiling ter wereld werd
bezocht.

Men kon genieten van de ongekende
bloemenpracht en van de bedrijvig-

id in dit centrum.

Vervolgens reed de bus langs de bol-
lenvelden naar de Keukenhof, waar
men het park, de kassen en de pavil-
joens en de verschillende bolgewas-

bewonderen kon.

Ondanks de kou genoot een ieder. In
Nieuwendijk stond de 108 dames een
smaakvol diner te wachten.

De dames van de afdeling Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen hebben-dezer dagen een bezoek
gebracht aan Aalsmeer waar de groot-

Merk je fiets
In de week van 6 tot en met 10 mei 1985 houden de fietsen-
makers Tragter, Zutphenseweg 85 en Kuypers, Dorpsstraat
12, beiden te Vorden in overleg met de Rijkspolitie te Vorden
een fietsengraveeraktie.
Tijdens openstellingstijden wordt tegen een sterk geredu-
ceerde prijs Uw postcode met het huisnummeer in Uw fiets
gegraveerd.
Deze aktie wordt gehouden door de aktie Voorkoming Mis-
drijven.
Voorkoming Misdrijven is een zaak van U én de politie, dus
van ons allen.

Iedere maandagmiddag repetitie Kin-
derdansgroep Achtkastelendansertjes
in het Dorpscentrum.

ledere maandagmiddag: ontmoe-
tingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag gezellig dan-
sen in zaal de Herberg.

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

ledere dinsdagavond repetitie drum-
band Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

ledere donderdagavond repetitie har-
monie Jubal, in het St. Ludgerusge-
bouw te Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscen-
trum maandagavond repetitie drum-
band; donderdagavond repetitie mu-
ziekver.; woensdagavond repetitie
majorette en minirette.

2 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
7 mei HVG Vorden Dorp

prov. ontmoeting
7 mei HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
8 mei HSV de Snoekbaars, jeugd-

wedstrijden, vertrek vanaf
Marktplein

9 mei NCVB 25-jarig bestaan
11 mei Filmhuis 'Gandhi1

15 mei Ned. Bond v. PI.
19 mei HSV de Snoekbaars, senioren

wedstrijd, vertrek de Herberg
22 mei HSV de Snoekbaars, jeugd-

wedstrijden, vertrek vanaf
Martkplein

23 mei Bejaardenkring Dorpscentr.
23 mei NCVB 25 jarig bestaan
29 mei HVG Vorden Dorp

Opbrengst kollekte
Ned. Hartstichting
De kollekte in de gemeente Vorden
heeft een bedrag opgebracht van
f 5276,65.
Alle gevers en geefsters zijn hiervoor
hartelijk bedankt.
Ook de kollektanten - leden van de
karnavalsvereniging 'De Deurdrea-
jers' - hartelijk dank.

Graffëltoer
Voor de vierde achtereenvolgende
keer organiseert het psychiatrisch
centrum Het Groot Graffel rondom
de dag van de verpleging een aantal
aktiviteiten. Dat zal gebeuren op za-
terdag 11 mei a.s.
Het programma is gericht op automa-
tisering in de gezondheidszorg maar
dan wel met een speels tintje. Kompu-
terdemonstraties, komputerspellet-
jes, videofilms en zelfs een grootse
discoshow ontbreken niet. In een Re-
naultruimtebus kan men ook nog een
rondrit maken.
Vast onderdeel van de Graffeldag zijn
de toertochten voor fietsers: de Graf-
feltoer. De voorgaande jaren een suc-
ces met meer dan 450 deelnemers.
Ook nu kan men weer kiezen uit de 30
km tocht, een gezelligheidstocht voor
gezin, buren en bekenden; en daar-
naast de 75 km en 120 km toetocht
voor de sportievelingen, waarbij de
routes zijn uitgepijld.

Deze roues zijn weer grotendeels
nieuw en verrassend. In verzorging
onderweg en een materiaalwagen
wordt natuurlijk voorzien.

En aan de finish wacht niet alleen een
fraaie herinnering maar ook de nodige
ontspanning. Wie meer wil weten belt
naar Het Graffel, tel. 05750-22133,
toestel 205 of 206.

Open dag
Psychiatrisch Centrum
Het Groot Gniffel
Het Groot Graffel hoort erbij. De patiënten van dit centrum leven in een
open relatie met de hen omringende wereld. Om die relatie nog te ver-
sterken wordt, traditioneel gekoppeld aan de Dag van de Verpleging, ook
dit jaar weer een open dag gehouden.
Deze 'Graffeldag' vindt plaats op zaterdag 11 mei a.s.
Als thema voor deze dag is gekozen 'Bijtijds bij tijd'. Dit thema, duidend
op de automatisering, geeft al aan dat de komputer bij Het Groot Graffel
belangrijke diensten verleent bij o.a. registratie van behandeling en bud-
gettering.
Aan dit onderwerp is op speelse wijze vormgegeven in een aantal aktivi-
teiten in het Theehuis: De fa. Burroughs demonstreert komputerpro-
gramma's en spelprogramma's, men kan zelf in aktie komen bij de kom-
puterspelletjes-bar waarbij zelfs komputerspelletjes te winnen zijn, er
zijn videofilms te zien, enz.
Ook verleent de landelijke befaamde Walk-In discoshow haar medewe-
ring, kompleet met rook- en lichteffekten.
Verder behoort een gratis rondrit per ruimtebus (Renault Espace) tot de
mogelijkheden.
De moederdag-bloemenkraam, kraampjes voor lekkerbekken en het be-
kende luchtkussen zullen tenslotte garant staan voor een boeiend fami-
lie-uitstapje. Al met al reden genoeg om op 11 meia.s.van 13.00 tot 17.00
uur geen andere afspraken te maken!
Tenzij u meedoet met de Graffeltoer (30,75 of 120 km fietsen) dan moet
u's morgens al op pad. Er wordt gestart tussen half negen en half elf op
het terrein van Het Groot Graffel.

Giro
55055
Bank 70.70.70.120

Nationale rtRmak ollekte
6-12 mei

Gelden uit de 1-2-3 aktie
De Samenwerkende Kruisverenigingen Vorden - Warnsveld - Zut-
phen hebben uit de gelden van de 1-2-3-aktie twee hoog-laagbedden
gekregen. Dit zijn bedden die op ieder gewenste hoogte gebracht
kunnen worden. Ook zijn deze bedden voorzien van een verstelbare
ruggesteun. De bedden zien er vriendelijk van kleur uit en zijn dus
niet storend in het interieur. Zowel voor de patiënt, als voor de wijk-
verpleegkundige is het van groot belang het bed op de juiste hoogte te
verstellen. Tenslotte komen er nog twee rolstoelen bij, die uitgeleend
worden voor een korte duur. Hiermee hopen wij aan de wensen van
de patiënt nog beter tegemoet te komen.

Jong Gelre tweede
bij playback
wedstrijden

Zondag 28 april werd in zaal Bousema
te Lochem een open Gelders Play-
backkampioenschap gehouden. De
afdeling Vorden van Jong Gelre be-
haalde een eervolle tweede plaats.

• P.V. DE BLAUWKRAS
Lossingsplaats Baarle Hertog. Datum
20-4-'85. Gelost om 7.45 uur. Afstand
120 km. Aantal duiven 331. Tijd Ie
prijs 9.28.32, laatste 9.57.43 uur.
1. J. W. Bosvelt; 2. B.H. Breuker; 3.
J.A. Eulink; 4. B.H. van Londen; 5.
J.A. Eulink; 6. J.W. Bosvelt; 7. M.J.
Overkamp; 8. J.W. Bosvelt; 9. A. Ster-
keboer; 10. G.J. Wenneker.

Goede samenwerking was nodig by het onderdeel Vliegend Tapyt.

't is Oranje,
't blijft Oranje

Karel Overijssel (H. Gr. Enzerink) ontsteekt bevrydingsvuur
Op verzoek van de Oranjevereniging Vorden is de heer Henk Groot Enzerink bereid op 5 mei
a.s. het bevrijdingsvuur in het centrum van het dorp te ontsteken.
Dit bevrijdingsvuur is dan al door de estafetteploeg van de Vordense Trimdub vanaf\\ègeningen hier naar toe ge-
haald Vanaf de Fk Kluvers (Zutphenseweg) zullen de lopers met het vuur door de rruziekvereniging'Concordia'
worden begeleid tot het grasveld voor de Herv. Dorpskerk.
Door de heer Groot Enzerink zal dan met deze fakkel het bevrijdingsvuur worden ontstoken.
Het bestuur van de Oranjevereniging is de heer Groot Enzerink bijzonder erkentelijk voor zijn
bereidwilligheid. Voor alle duidelijkheid: de heer Groot Enzerink was een der eersten die hier
daadwerkelijk tot verzet tegen de Duitse overheersing kwam en door het, over hem verschenen
boek (Karel Overijssel, een christenrebel), zullen de meesten van u wel met zijn verzetswerk op
de hoogte zijn.
Bij de tonen van het Wilhelmus zal de vlag worden gehesen, door burgemeester Vunderink zal
daarna een korte toespraak worden gehouden.

Dat velen van U bij deze plechtigheden aanwezig zullen zijn is de wens van
het bestuur



Een zware klus

Vorige week werd by de verbouw van bar bodega 't Pantoffeltje het hoogste punt bereikt. Hiervan vooraf
ging het plaatsen van een zware (din 55) yzeren balk, de zwaarste ooit door de fa. Barendsen gemonteerd.
E.e.a. klopte op de millimeter nauwkerug. Een compliment aan het adres van het bouwteam o.l.v. archi-
tect W. Bielderman.

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.

Op naar uw
vakman-optkier

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Te koop: Groot Yorksberen.
D. Lettink, Lieferinkweg 1,
Vorden. Tel. 05753-1526.

Henk Hellegers
wint trial
Graafschaprijders
Ondanks de barre weersomstandighe-
den waren zaterdag toch nog 34 cou-
reurs aan de start verschenen bij de
trial die de V.A.M.C. 'De Graafschap-
rijders' op het militair oefenterrein or-
ganiseerde. De senioren moesten in
totaal 4 ronden afleggen en de jeugd

drie ronden. In het parcours waren
acht non-stops opgenomen. Aan het
eind was er bovendien de z.g. cross-
proef met tijdopneming.
Na afloop maakte Dick Pardijs de vol-
gende uitslagen bekend:

Klasse A (startbewijshouders): 1. Henk
Hellegers, Montesa 106 strafpunten;
2. Jan Koop, Susuki 106 str.; 3. Tonny
Harmsen, Honda 127 strafpunten.
Klasse B: l. Marcel Bulten, Honda 112
strafpunten; 2. Jan Klein Brinke,

Dorpsstraat 11 - Ruurlo - Tel. 05735-1312

Tijdens de meimarkt op
zondag 19 mei

KTM 119 str.; 3. Henk Bannink, Susu-
ki 141 strafpunten.
Klasse jeugd 50 cc + 80 cc: l . Hans Be-
rendsen, Susuki 75 strafpunten; 2.
Gerben Vruggink, Yamaha 132 str.; 3.
Angelo Stapelbroek, Yamaha 132 str.;
4. Herbert Stokkers, Kawasaki 148
strafpunten.
Klasse 125 cc: 1. Gerrit Pardijs, 86
strafpunten; 2. Rob Groot Tjooitink,
100 str.; 3. Erik van Ark, 113 str.; 4. Al-
bert Bielderman, 114 str.; 5. Dik Weu-
stenenk, 123 strafpunten.

Te koop gevraagd voor export

ANTIEK
binetten, linnenkasten

en overig boerantiek

MAAS
Oranjehof 30, Hengelo Gld.

k Tel. 05753-1637

Houten hordeuren
op maat gemaakt 69,50
Horramen vanaf 19,80
Nu ook rolhorren.

Timmerbedrijf-
Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36
Vorden.
Tpl. 05752-3376

DE HAVENZANGERS"il

Bestelde kaarten graag vanaf vandaag afhalen.
>0 kaarten dus wees er sne

Te koop: z.g.a.n. gebruikte da-
mes en herenf ietsen.
B. Gotink, Huttenhof12,
Ruurlo. Tel. 05735-2735.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEMKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

KIES JE VOLGENDE BEHA
A/IET50EPELHE/D-AUYA

ZlfTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL 05752-1971

Op ons verkoopkantoor voor fabrieken 'Nedac Agenturen bv'
hebben wij plaats voor een

medewerker/ster
verkoop binnendienst
De werkzaamheden zullen ondermeer bestaan uit het telefonisch
contact met onze afnemers, alsmede de administratieve behan-

, deling van de orders.

Commerciële ervaring in soortgelijke funktie noodzakelijk.

Schoolopleiding: havo, meao of heao.

Leeftijd 22-30 jaar.

Schriftelijke sollicitatie te richten aan:

NEDAC-HOLDING BV - Postbus 12 - 7250 AA Vorden.
Afdeling personeelszaken.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

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

UU WC 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.

Dat was een prima schot in de roos Schutterskoning.
Gefeliciteerd!
Ook een schot in de roos is brood van
WARME BAKKER OPLAAT.
Probeer maar eens zo uit de oven in de winkel.
Koop brood bij de man die het zelf maakt.

WEEKEND REKLAME:

Krente of rozijnen brood
Weekend taartjes

OPLAAT Ook uw Warme Bakker

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.

met
Televisie

reparaties
— direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 1381?.

Zwembad "In de dennen"
VORDEN

Openstelling: van zaterdag 11 mei 1985 14.00 uur tot
zaterdag 7 september 1985 17.00 uur.
Openingstijden:
maandag 14.00 - 20.00 uur
dinsdag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 20.00 uur
zaterdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur
zondag 12.00 - 17.00 uur

Geen middagsluiting is er gedurende Hemelvaartsdag weekend 1 6, 17 en 18
mei; de Pinkstervakantie 26 t/m 29 mei en tijdens de vakantieperiode van 1 juli
t/m 31 augustus.
Voor abonnement- en meerbadenkaarthouders bovendien geopend van dins-
dag t/m vrijdag van 07.00 tot 10.00 uur.
De prijzen voor seizoen 1985 bedragen:

Gezinsabonnementen (ouders + kinderen t/m 17 jaar) 140,00
Abonnement jeugd / 18 jaar en ouder resp. 40,00 en 70,00
10 badenkaart jeugd / 18 jaar en ouder resp.
25 badenkaart jeugd / 18 jaar en ouder resp.
Entreekaart voor éénmalige toegang
Zwemleskaarten voor 12 lessen

16,00 en 25,00
35,00 en 60,00

2,00 en 3,00
24,00

Voor personen in bezit Pas 65 gelden na legitimatie de jeugdtarieven. Toegang
kinderen beneden 4 jaar gratis.

Aangezien het zwembad „In de dennen" dit jaar haar 50-jarig be-
staan herdenkt, gelden, uitsluitend en alleen tijdens de voorverkoop-
periode tot en met 10 mei, de volgende jubileumprijzen:

Gezinsabonnementen (ouders + kinderen t/m 17 jaar 100,00
Jeugdabonnementen 4 t/m 17 jaar en Pas 65 25,00
Volwassenen abonnement 18 jaar en ouder 50,00

De abonnementen zijn als volgt te verkrijgen:
A. Door inzending ingevulde onderstaande strook aan penningmeester

H.J.A. Mombarg, Het Kerspel 27, 7251CT Vorden en gelijktijdige
overmaking van het juiste bedrag voor 6 mei a.s. op Rabobankrek
36.64.24.262 (girorek. Rabobank 862923) of op Amrorek. 48.63.78.543
(girorek Amrobank 837570) t.n.v. Zwembad „In de dennen" met vermelding
"voor abonnement(en)".

B. Door inlevering ingevulde onderstaande strook en gelijktijdige contan-
te betalingen tijdens de voorverkoopavonden in het Dorpscentrum op
maandag 6 en dinsdag 7 mei a.s. van 19.00-21.00 uur.

In beide gevallen kunnen de abonnementen tijdens het eerste bezoek aan het
zwembad worden afgehaald.

INVULSTROOK aanvraag abonnementen voorverkoop
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Wenst voor seizoen 1985 voor zwembad „In de dennen":

Jeugdabonnementen ad. 25,- voor:
roepnaam 1e kind: geboortedatum:
roepnaam 2e kind: geboortedatum:
roepnaam 3e kind: geboortedatum:

L J volwassenenabonnementen ad f 50,- voor:
voorletters . geboortedatum
voorletters geboortedatum

i i gezinsabonnement ad f 100,- voor:
voorletters vader: geboortedatum:
voorletters moeder: geboortedatum:
roepnaam 1e kind: geboortedatum:
roepnaam 2e kind: geboortedatum:
roepnaam 3e kind: geboortedatum:
zwemleskaart af f 24,- voor

Opgave en betaling tijdens voorverkoop abonnementen.

Het totaal verschuldigde bedrag ad f is per
de rekening van het zwembad bij de bank.

Datum: Handtekening

overgemaakt op



Drukkerij Weevers
bedrijfszaalvoetbalkampioen
Het zaalvoetbalteam van Drukkerij Weevers is er maandagavond in de sporthal 't .lebbink in geslaagd om
bedrijfs/aalvoetbalkampioen van Vorden te worden. Dat gebeurde in een finale tegen de firma Barend-
sen, waarbij de fysiek sterkere 'drukkers' op alle fronten beter bleken.
Weevers won uiteindelijk met 3-0 en kreeg uit handen van de voorzitter van de organiserende vereniging
'Velocitas' Koos Bergenhenegouwen de wisselbeker uitgereikt. In de stryd om de derde plaats versloeg
Sorbo II het team van Wolbrink met 4-1.
Sorbo I werd vyfde door een 3-1 zege op de Zuivelfabriek. Alvorens de finalewedstrijden begonnen wer-
den de volgende ontmoetingen gespeeld: Sorbo I - Wolbrink 0-3; Zuivelfabriek - Barendsen 2-1; Wee vers
- Sorbo I 4-1; Sorbo II - Zuivelfabriek 1-0; Wolbrink - Weevers 1-3; Barendsen - Sorbo II3-2.

Forse zege polojeugd

Nieuwe outfit voor Ratti l zat

De jeugd van Vorden '64 heeft de competitiewedstrijd tegen Pegasus met 7-1 gewonnen. De eerste periode
werd afgesloten met de stand 1-1. Mark Besselink scoorde de enige treffen. In de tweede periode speelde
Vorden met een man meer. Mark Karmiggelt scoorde in deze periode drie keer. Nadat in de derde periode
niet w as gescoord, werd het in de laatste periode via doelpunten van Ha n Berenpas, Riek Groot Roessink
en Mark Karmiggelt (laatst genoemde met een mooie lob over de keepeii^l. Vanwege het vorige week
reeds behaalde kampioenschap werd de Vordense polojeugd na qfloopm de bloemetjes gestoken.

CONTACT/SPORTOVERZICHT

Voetbal
Nederlaag voor Vorden
tegen UD uit Deventer
De inhaalwedstrijd die Vorden I j.l.
donderdagavond op eigen veld tegen
UD uit Deventer speelde is in een de-
sillusie voor de Vordenaren geëin-
digd.
De bezoekers wonnen in een wed-
strijd, die qua spelpeil niet veel onder
deed voor de slechte weersomstandig-
heden uiteindelijk met 1-2.
De Koninklijke UD slaagde er al na
vijf minuten spelen in om door een
doelpunt van Robert Maaskant (zoon
van de manager van NAC uit Breda)
met 0-1 de leiding te nemen.

Andre v.d. Vlekkert bracht de balans
in de twintigste minuut in evenwicht.
Dat waren dan ook de enige hoogte-
punten uit deze eerste helft.
De strijd werd in de tweede minuut na
de rust beslist toen Vorden-doelman
Wim Harms blunderde 1-2. De
thuisclub probeerde nog wel op ver-
andering in deze stand te brengen
doch alle pogingen bleken vruchte-
loos.

s.v. Ratti l (za) - Wilp l 0-0
Ratti en Wilp hebben afgelopen zater-
dag de punten gedeeld nadat de Kra-
nenburgers door een Vordens bedrijf
in een nieuw tenue was gestoken.
Ratti dat in de aanvangsfase ietwat on-
der druk werd gezet door de gasten
kwam daar goed uit en nam het heft
daarna zelf in handen. De gastgevers
waren over het geheel genomen de
betere ploeg maar konden helaas niet
tot een doelpunt komen.
In de eerste helft schoot Martin Dijk-
man net naast uit een vrije trap vanaf
20 meter en daar bleef het bij. Ook
Ratti doelman Herbert Rutgers, weer
hersteld van een enkelblessure werd
niet in moeilijkheden gebracht.
In de tweede helft verhoogte Ratti de
druk op de gasten. De Kranenburgers
kregen ook goede mogelijkheden om
tot score te komen. Jan Willem de
Hart kopte enkele malen gevaarlijk in,
maar de bal verdween net naast en

moest ook nog eenmaal van de lijn
worden gehaald. Ook ontstonden er
enkele scrimmages voor het doel van
de Wilpenaren, maar de bal bleef voor
de lijn van het Wilp doel.
In de slotfase van de wedstrijd schoot
Jan Nijenhuis ter illustratie nog op de
paal. De wedstrijd eindigde zoals het
begon in een 0-0 stand.

s.v. Ratti 2 (dames) - Varsseveld
Het tweede elftal van de dames heeft
de dubbele nederlaag in de afgelopen
week, gecompenseerd met een 2-0
overwinning op Varsseveld.
Beide doelpunten vielen al voor rust.
Ratti dat de wind gedurende de eerste
helft in de rug had, kon via een af-
standsschot van Manuela Jansen op
voorsprong komen.

Vlak voor rust was het Carla Addink
die door de verdediging van de gasten
soleerde en Betsie Vlogman in stelling
bracht om de bal in te tikken.
Na rust kon Ratti in verband met de
wind niet anders dan verdedigen en
deed dat ook goed. Keepster Gerdien
Heuvelink hield het Ratti-doel schoon
en Ratti won met 2-0.

DEO II - s.v. Ratti I dames: 0-8
Onder barre omstandigheden werd er
een eenzijdige wedstrijd gespeeld. In
een kansrijke eerste helft werden 5
doelpunten gemaakt. De doelpunten
kwamen respectievelijk van G. Be-
rendsen (3x), G. Steenbreker (lx) en
R. Spithoven (lx).
Na rust werd nog 3 maal gescoord
door G. Berendsen (2x) en door G.
Steenbreker (lx).
Ondanks de harde wind en de hagel
werd er redelijk goed gespeeld en gin-
gen de Ratti-dames toch weer met een
dikke winst naar huis.

Voetbalwedstrijd
Ratti - Vorden verplaatst
In verband met het feit dat op 29 mei
a.s. zeer waarschijnlijk veel voetbal-
liefhebbers voor de beeldbuis zullen
zitten, is in overleg tussen de besturen
van Ratti en Vorden besloten de voet-
balwedstrijd te verplaatsen naar

woensdag 5 juni. Deze wedstrijd
w^jt gespeeld in het kader van de ak-
tiewondom de restauratie van de Kra-
nenburgse toren.

Volleybal Dash
De uitslagen van de wedstrijden van
Dash luidden als volgt:
Meisjes: MCT: Hansa - Dash 3: 3-0;
MCT: Dash 3 - Wilhelmina: 2-1;
MCK: SVS - Dash 2:1-2; MCK: Dash
2 - Almen: 0-3; Dash l - Isala: 3-0;
MBM: WSV- Dash: 1-2; MAT: ABS 2
- Dash 2: 0-3; MAK: Dash l - DSC:
2-1.
Jongens: J.C.: ABS - Dash: 0-3; Dash-
ABS 2: 3-0; JA: Isala - Dash: 3-0.
Dames: Dash 3 - Vios 1:1-2; Dash 4 -
Isala 6: 1-2; Dash 6 - Colmschate 6:
3-0.

Waterpolo
Nog promotiekansen voor heren
Door zaterdagavond de competitie-
wedstrijd tegen de Duikelaar uit La-
ren met 6-0 te winnen hebben de her-
en hun kansen op het spelen van pro-
motiewedstrijden aanzienlijk ver-
groot.
In de wedstrijd tegen de Duikelaar
kreeg Vorden nauwelijks tegenstand
van betekenis. In de eerste periode
werd dankzij Rudi Sloot een 2-0 voor-
sprong genomen.
In de tweede periode zorgde Frans
Karmiggelt met een afstandschot
voor 3-0.
Peter Nijenhuis en Jaap Stertefeld
brachten in de derde periode de stand
op 5-0. Frans Karmiggelt maakte in de
laatste periode het halve dozijn vol.
Ondanks het feit dat Ab Velhorst in
deze periode uit het water werd ge-
zonden gelukte het de Duikelaar niet
om van deze numerieke meerderheid
te profiteren. Het bleef 6-0.

Kwartfinales
In de in het weekeinde gespeelde dub-
bele ronde heeft Gerrit Wassink de
laatste plaats verlaten door 2 remise-
partijen, tegen Johan Krajenbrink en
Hennie van Aalten. Tegen koploper
Gerrit Boom (nu 9 uit 5) speelde Jo-
han Krajenbrink eveneens remise.
Henk Grotenhuis herstelt zich na een

Het eerste team van Ratti afdeling zaterdag kreeg afgelopen zaterdag een nieuwe outfit aangeboden van
Atomica B.V., gevestigd te Vorden en Keyenburg. Op de foto het elftal met trainer K. Nieuwenhuis, leider
G. Lubbers en de heer W.N. Homma, directeur van Atomica.

Vorden UI kampioen

Het derde elftal van Vorden, de ploeg van trainer/coach/verzorger/oppepper/materiaalman Ab Nyen-
huis en niet te vergeten de pure voetbalent housiast werd, (U begrijpt het al) kampioen. Dit nadat het derde
team van het be^^kende Warnsveldse Boys met niet minder dan 6-0 in de pan werd gehakt. Na afloop
bloemen voor deVmpioenen waarna de heren voetballers zich de Spa rood voortreffelijk lieten smaken!

zwakke start door een overwinning op
Hennie van Aalten en een remise te-
gen Gelders kampioen Geert Prinsen.
Erik Brunsman uit Almelo blijft ver-
bazen: hij staat nu met 7 punten uit 4
wedstrijden stevig op de 2e plaats.
Tjeerd Harmsma en Johan Krajen-
brink staan met 5 uit 3 derde.

Distriktsfinale
Henk Ruesink doet het bijzonder
goed in de chaotisch georganiseerde
distriktsfinale. Vrijdagavond verloor
hij weliswaar van Wieger Wesselink
door in een remisestand door de klok
te gaan, maar op zaterdag overwon hij
de vrij lastig te kloppen Peter Hoop-
man uit Doetinchem. Henk Ruesink
bezet nu een eerste plaats met 6 uit 4,
gevolgd door Dinant Spieker en Wie-
ger Wesselink met 4 uit 3.

Onderlinge kompetitie
Hoofdklasse: H. Hoekman-J. Masse-
link 1-1; G. Wassink - T. Sluiter 2-0.
Eerste klasse: J. Slutter - J. Hoenink
2-0; M. Boersbroek - B. Breuker 0-2;
H. Wansink - J. Kuin 2-0.
Jeugd: E. Koerselman - A. Berenpas
0-2; F. Ibrahim - G. Brinkman 0-2; M.
Klein Kranenbarg - A. Berenpas 1-1;
W. Addink - H. Berenpas 1-1; W. Hoe-
nink - A. Berenpas 2-0.

Asp. viertallen:
DCH Hengelo - Vorden 3-5
Na een nipte zege op DCH Hengelo
rest nog de zeer belangrijke wedstrijd
tegen UDC Ulft, die komende vrijdag
gespeeld wordt. Deze wedstrijd gaat
om de 2e plaats, waarbij DCV door
een voorsprong op bordpunten aan
4-4 genoeg heeft.
Gerjan Verhoef - Jürgen Slutter 0-2;
Rik Hesselink - Michiel Boerkamp
1-1; Erik Schurink - Rik Slutter 2-0;
Edwin de Greef - John Kuin 0-2.

geloofde draagbare T.V., haar echtge-
noot Gerard Leferink werd tweede,
terwijl Dick de Beus de derde plaats
verwierf.
In zaal Schoenaker werd afgelopen
vrijdag de laatste avond gekaart. De
dagprijs ging naar Tineke Kooiman,
terwijl Jan Jansen tweede werd.
Het beste resultaat over het gehele
seizoen was voor mevrouw R. Bleu-
mink-van Oosten, die daardoor in het
bezit kwam van het uitgeloofde halve
varken.

Sparta en de
avondvierdaagse
Het bestuur van Sparta is al weer druk
in de weer om voor de 18e keer de
Avondvierdaagse te organiseren. De-
ze zal gehouden worden van 10 tot en
met 13 juni a.s. Er zal worden gestart
op de maandagavond, terwijl de in-
tocht (nu eindelijk eens een keer met
mooi weer?) zal worden gehouden op
donderdagavond. Deze keus is ge-
daan om ook de winkeliers en hun
personeel de kans te geven ook eens
een keer mee te wandelen. Zoals
voorgaande jaren, zullen er ook dit
keer weer fraaie routes uitgezet wor-
den. Binnenkort zullen de uitnodigin-
gen verstuurd worden aan de bedrij-
ven en verenigingen, terwijl op diver-
se plaatsen in het dorp affiches zullen
worden opgehangen, waarop alle ge-
gevens van deze vierdaagse vermeld
zullen staan.

De organisatie hoopt ook dit jaar weer
op geslaagde avonden met veel deel-
nemers en vooral mooi weer, zodat op
donderdagavond de intocht weer een
enthousiast en fleurig geheel zal zijn
en men kan zeggen na afloop: dit keer
is het eens droog gebleven.

Klaverjas-drive Filmhuis Vorden
De dames kwamen dit seizoen als
eind-winnaars naar voren bij de kla-
verjas-drive-in, gehouden in Café
Uenk en zaal Schoenaker. Mevrouw
Jet Leferink won in café Uenk de uit-

Zaterdagavond 11 mei wordt de film
'Gandhi' van Sir Richard Attenbo-
rough in het filmhuis vertoond.
Deze film kreeg in 1983 elf Oscar no-
minaties.

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen hield dezer
dagen in zaal de Herberg een bijeen-
komst die was georganiseerd door
het Eendagsbestuur.
Tijdens deze bijeenkomst vertelde de
heer G.B. Grootjans uit Borculo aan
de hand van dia's de dames het één en
ander over het onderwerp 'Achter-
hoek vroeger en nu'.

Er werden vele mooie plekjes uit de
Achterhoek vertoond die bij de dames
veel bekendheid en herinneringen op-
riepen. De laatste bijeenkomst van de
Plattelandsvrouwen zal zijn op
woensdag 15 mei in de grote zaal van
Hotel Bakker. De familie Wolswinkel
uit Maarsbergen zal dan een folkloris-
tische modeshow verzorgen. De mo-
dellen zullen door eigen leden wor-
den geshowd. Deze avond begint om
19.45 uur.

In de Dennen
Het lijkt erop dat de aanvraag voor
abonnementen op het zwembad kln
de Dennen' gedurende de voorver-
koop periode thans groter zal zijn dan
de laatste paar jaar. Het is nog te vroeg
een voorspelling te wagen, doch het
aantal reeds binnen gekomen invul-
stroken is hoopgevend.
Daarnaast komen ook nog de verkoo-
pavonden op maandag 6 mei en dins-
dag 7 mei aanstaande in het Dorps-
centrum.

De grote jubileumkorting welke uit-
sluitend en alleen in de voorverkoop
wordt gegeven speelt hierbij zeker een
grote rol.
Het bestuur wil tijdens de open dagen
op zaterdag 8 juni en zondag 9juni, ter
herdenking van het vijftig jaar bestaan
van het zwembad, graag komen tot
een expositie van oude foto's, artike-
len etc. Het schijnt echter dat er op dit
gebied weinig bewaard is gebleven,
zoals uit diverse informaties blijkt.
Mocht iemand daarvoor iets in bruik-
leen kunnen geven, dan zal het be-
stuur daar graag gebruik van maken.


