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Wildenborch vierde gezellig oranjef eest

De bewoners van het buurtschap Wil-
denborch hebben zaterdag op gezellige
wijze hun jaarlijkse Oranjefeest gevierd.
Dit feest begon bij de Prinses Juliana-
school waar de kinderen tegen één uur
met de muziekvereniging "Sursum Cor-
da" voorop naar het feestterrein trok-
ken. Aan deze optocht van versierde
fietsen en karretjes werd door ca. 20
kinderen deelgenomen. Nabij kasteel
"Wildenborch" werden de traditionele
volksspelcr. en kinderspelen gehouden,
waarvoor flinke animo bestond. Met een
welgemikt schot gelukte het W. Sligman
schutterskoning te worden. Hij koos zijn
vrouw tot koningin.

In feite nam het feest in de Wildenborch
reeds vrijdagavond een aanvang toen de
toneelvereniging T. A. O. in de Kapel
het blijspel "Engeltje" opvoerde. Het
stuk ging over een klandestiene alcohol-
stokerij waarbij zich heel wat ingewik-

kelde dingen afspeelden die zeer op de
lachspieren van het publiek werkten.
Het stuk werd gespeeld door Reinier,
Free en Jurry Klein Brinke; Fryda te
Lindert; Gerrit Nijenhuis en Dinie Lue-
sink. Het geheel stond onder regie van J.
Huidink. Op beide avonden kon de
voorzitter van de Oranjevereniging de
heer D. Pardijs een uitverkochte zaal
verwelkomen.

Bi; de prijsuitreiking van de diverse
spelen op zaterdagmiddag bracht de
heer Pardijs de familie Staring dank
voor de gastvrije ontvangst. De uitslagen
van de verschillende spelen waren:
Korfbalgooien: 1. T. Pardijs, 2. A.
Pardijs, 3. G. Bargeman.
Wielerrond: 1. Bert Langwerden, 2.
Gerrit Pardijs, 3. Erik Pardijs.
Optocht; 1. Marjan Pardijs, 2. Ageeth
en José Brinkerhof, 3. fam. Kamer
Kegelbaan: 1. R. Mennink, 2. W.

Sligman, 3. mej. A. van Amstel.
Ringsteken per fiets: 1. Joh. Pardijs, 2.
Gea Platerink, 3. J. Pardijs.
Doeltrappen: 1. B. Korenblik, 2. F. te
Lindert, 3. B. Bargeman.
Vogelschieten: 1. W. Sligman, 2. A. v.d.
Kamer, 3. H. Klein Brinke.
Schijfschiet-Ag personele baan: 1. B.
Wiltink, 2.^^Bargeman, 3. W. Vree-

t|gr

•Schijfschieten vrije baan: 1. h. Klc;n
Brinke, 2. R. Pelgrum, 3. D. Pardijs.
Kinderspelen* klas 4, 5, 6: 1. Erik
Kruisselbrij^P 2. Marjan Pardijs, 3.
Elsje OltvoifP, Hans Reinrjes en Elco
Boostma.
Kinderspelen klas l, 2 en 3: 1. Henrike
Dijkman, Roy te Lindert; Marjan v.d.
Kamer; José Brinkerhof en Richard
Klein Brinke.
Kleuters: 1. Erika Mennink, Michel
Werner, 2. Bert kl. Brinke.

spelende optreden van Vordens Toneel
ten zeerste! Ook zal er op de zaterdag 30
november een programma voor de kin-
deren zijn. Inmiddels heeft de commis-
sie "Cultuur" van het Dorpscentrum-
bestuur in heel de gemeente, huis aan
huis, een folder verspreid waarin een
aantal culturele avonden in het dorps-
centrum (grotendeels) worden aange-
kondigd: Toneel, cabaret, muziek. Op
het programma staan ook twee kinder-
voorstellingen: woensdag 27 december:
Pipo en Mamaloe; woensdag 18 april:
Hokus Pokus. Zeer waarschijnlijk zullen
ook nog enkele filmvoorstellingen voor
de jeugd gegeven worden. Graag willen
we in dit verband nog eens op die
informerende folder wijzen. Het is zaak
zo spoedig mogelijk de antwoordkaart in
te vullen en in te leveren of op te zenden.
Alle gegevens daarvoor staan uiteraard
in de genoemde folder vermeld. Ver-
schillende verenigingen maken reeds een
goed gebruik van het Dorpscentrum.
Ook de Stichting voor Maatschappelijke
Dienstverlening "De Graafschap-Zuid"
houdt nu spreekuur in kamer 26 van het
dorpscentrum: Maatschappelijk Werk,
Gezinsverzorging en Bejaardenverzor-
ging. Kamer 26 ligt boven. Er is een lift
in het gebouw aanwezig.

De heer Bos is de beheerder van het
centrum en is in het gebouw bereikbaar;
ook telefonisch: 2722. Hij verhuurt ook
de zalen en kamers. Steeds meer krijgt
het Dorpscentrum Vorden een centrale
plaats in het leven van ons levendige
dorp Vorden. En zo hoort het ook.

Het Bestuur Stichting Dorpscentrum
hoopt weer te vergaderen deze week
donderdag 7 september ond4u leiding
van de voorzitter de heer J. F^Beerken.
Op de agenda staat o.a. de ^Biing, de
verslagen van de schillendc^^erkcom-
missies. *

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Tot 15 september bestaat
heid zich te abonneren o
stelingen waaronder de mus
cabaret Ivo de Wfós; meneer
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Officiële opening Dorpscentrum

Kitty Jansen en André van den Heuvel;
"En nog vele jaren" met Ton van Duin-
hoven en Ina van Paassen; Tekstpiere-
ment van Jos Brink. Enkele van boven-
genoemde voorstellingen zullen plaats
vinden in Lochem en Zutphen. In
beperkte mate kunnen Vordense ingeze-
tenen via een Vordens Abonnement dus
ook terecht in de Hanzehof te Zutphen
en de Schouwburg te Lochem [zie ad-
vertentie).

Offleiële opening Dorpscentrum Vorden
Vele Vordenaren hebben stellig tijdens
de lange rij revue-avonden in de maand
mei, ter gelegenheid van de feestelijke
opening en ingebruikneming van kasteel
Vorden als het Vordens gemeentehuis,
reeds met bewonderende blik rondge-
keken in een gedeelte van het nieuwe
dorpscentrum gelegen in het centrum
van ons dorp. Het Bestuur van de

stichting Dorpscentrum Vorden heeft
namelijk in de maand mei al het dorps-
centrum in gebruik gegeven tijdens een
korte plechtigheid op woensdagmiddag
17 mei j.l. Het is nu de bedoeling het
geheel verbouwde en met toneelzaal/
gymnastiekzaal en jeugdhonk uitge-
breidde (oude) gemeentehuis officieel te
openen en in gebruik te nemen. Als
datum is vastgesteld vrijdag 29 septem-

ber a.s. Vrijdagavond en zaterdagavond
30 september brengt de toneelvereniging
"Vordens Toneel" een blijspel op de
nieuwe planken van het fraaie toneel,
geheten "kontakt met kootje", geschre-
ven door Hans van Wijngaarden. Het is
een blijspel in drie bedrijven. De toe-
gang is gratis.

Het bestuur waardeert dit speelse en

BURGERLIJKE., .
STAND

Geboren: Peter Leegstra.
Ondertrouwd: H.J. Stokkink en G.E.
Vlogman; G.J. Dijkman en G. M.
Ligtenbarg.
Gehuwd: H.L.M, ter Bogt en W.
Dimmendaal.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak - Spreekuur
wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16-17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman: donderdagmiddag van 16-17
uur.

Bacterievuur [gevaarlijke planteziekte]..
Bacterievuur is de naam voor een
planteziekte, veroorzaakt door de bacte-
rie Erwinia amylovora. Deze kan o.a.
perebomen, Cotoneasters en meidoorn-
struiken in korte tijd te gronde richten.
Door zijn besmettelijkheid en zijn ern-
stige gevolgen voor de aangetaste plant
vormt deze ziekte een gevaar voor de
peren en appelteelt, de boomkwekerij en
voor natuur en landschap. Hij houdt
tevens een bedreiging in voor de export
van boomkwekerij-gewassen. In Neder-
land is de ziekte voor het eerst in 1966
waargenomen. Alle toen bekend gewor-
den haarden zijn vernietigd. Daarna is
echter in 1971 en volgende jaren weder-
om aantasting ontdekt, die eveneens zo
volledig mogelijk is vernietigd. Vermoe-
delijk bevinden zich evenwel nog meer
aangetaste struiken en bomen in ons
land. Het is van belang dat gevallen van
aantasting zo spoedig mogelijk worden
ontdekt en ter kennis gebracht van de
Plantenziektenkundige Dienst, opdat
verder opsporing in de omgeving kan
plaatsvinden en passende maatregelen
kunnen worden genomen ter bescher-

ming van de boomkwekerij, pere- en
appelteelt, van natuur en landschap en
van de export van boomkwekerij gewas-
sen. De Plantenziektenkundige Dienst
vraagt hiertoe de medewerking van
ieder, die met deze waardplanten van de
bacterie - te weten dwergmispel, peer,
meidoorn, appel en sierappel, vuur-
doorn, lijsterbes en stranvaesia - te
maken heeft.

Kenmerkende s v m p tonen.
Voorjaar.
Vochtige kankerplekken op stam en
dikkere takken. Verwelkende of ver-
droogde bloesem, soms al 'vaantjes' aan
scheuten.

Zomer
-Verwelkende of verdroogde scheuten
(vooral op het waterlot letten), veelal
beginnend aan de top ('vaantjes'). Ver-
welkende, later verdroogde bladeren,
bruin of zwart wordend, eerst aan de
vruchtspoortjes en de scheuten, later
aan de takken. Verwelkende of ver-
droogde bloesem van Cotoneasters en
andere laatbloeiende struiken en van de

nabloei van peren. Soms (tot in de
herfst) aan takken of stam met verwel-
kende of verdorde scheuten druppels
bacterieslijm die eerst wit zijn, maar snel
oranje en later geelbruin worden.

Herfst en winter.
Verschrompelde jonge vrachtjes of
bloemtrossen, die aan de takken zijn
blijven hangen. Kankerplekken op stam
en dikkere takken.

Algemeen.
Kenmerkend is, dat de verdroogde
bloesems, bladeren en vruchtjes niet af-
vallen, maar lang blijven zitten, tot in de
winter toe. De ziekte verspreidt zich
dikwijls snel door de boom. Bij aan-
snijden van de bast onder een aantasting
rood-bruin gevlamde verkleuring zicht
baar, later door secundaire rotting bruin
worden, veelal vochtig. Wanneer een
aantasting geconstateerd wordt dient
men zo spoedig mogelijk het districts-
kantoor van Plantenziektenkundige
Dienst, Doetinchem, Hoge Molenstraat
3 (tel. 08340-24253) hiervan op de
hoogte te stellen.

Bestrijding wespen: De verdelging.

Is het noodzakelijk dat een wespennest
uitgeroeid wordt, dan kan dit het best
gebeuren door in de invliegopening van
het nest en/of in alle andere openingen
waardoor de dieren naar binnen komen
en de directe omgeving daar te bestuiven
met een poedervormig insecticide, met
propoxur (Baygon-stuif), lindaan (Spri-
tex-H-poeder, Omyl-poeder) of carba-
ryl. De bedoeling is dat de binnenko-
mende wespen in aanraking komen met
het poeder, dat zij dan aan de beharing
van het lijf en poten mee in het nest
brengen. Hierdoor wordt ook het broed-
sel en de koningin gedood. Het gebruik
van de poeder geeft in het algemeen
sneller resultaat dan het gebruik van een
spuitbus met een van de bovengenoemde
insecticiden.
Bovengenoemde behandeling dient 's
avonds of bij koel weer te geschieden, als
alle leden van de kolonie binnen zijn.
Doet men dit niet, dan loopt men de
kans door woedende wespen te worden
aangevallen. De bestrijdingsmiddelen
zijn verkrijgbaar bij de winkels die
bestrijdingsmiddelen verkopen.

Voor merkspeelgoed

uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

Aanvangstijden Kerkdiensten.

Tijdens de kerkdienst op de startdag van
de plaatselijke Hervormde kerk (de
voorbereidende commissies kunnen te-
rugzien op een goed geslaagde dag!)
werd meegedeeld dat de morgenkerk-
dienst in de dorpskerk nu weer een half
uur later begint en nu dus om tien uur.
Dat geldt ook voor de kerkdienst in de
Kapel de Wildenborch, op de tweede en
vierde zondag van de maand. (a.s.
zondag is er weer kerkdienst in de
kapel). Ook de zondagsschool en de
Jeugdkerk begint nu op het hierboven
genoemde aanvangsuur. Tijdens de
morgendienst in de dorpskerk is er
kinder-oppas in zaal l van "de Voorde"
Kerkstraat 15.

Visser heropent
Een gesprek met de heer en mevrouw
Elbrink van huize Visser verloopt alles
behalve rustig. Te veel dingen vragen
tergelijkertijd de aandacht. Technici
voor en extra schakel, een leverancier,
die wat dieper op de buiseniss wil in-

' gaan, de aankomst van nieuwe goederen
en dan ook wij van de krant voor een
intervieuw. Toch komt iedereen aan z'n
trekken want de Fam.,Elbrink weet op
hun wijze de „klanten" te vreden te
stellen.
„Een heel bijzondere zaak", konstate-
ren wij - nadat wij zittend op de „Ween-
sche stoelen" midden in de afdeling
confectie en genietend van een kop
koffie onze blikken eens rustig rond
dwalen.
„Je hebt de helft nog niet gezien", dat
betekent mee naar de meubelafdeling -
een gezellig interieur, die ook in de ver-
bouw van het pand heeft meegedaan.
Deze afdeling heeft z'n eigen ingang ge-
kregen. Een entourage die meteen het
gevoel geeft van: alles voor een komple-
te woning om in te richten.
Er gaat dat ook heel wat schuil achter de
voorgevel. Jammer genoeg kon de luifel
niet op tijd klaarkomen, ergo, niet
geplaatst worden.
Toch een aanzienlijke oppervlakte van
'n zaak op het platteland in een gemeen-
te van maar 7200 inwoners.
Precies een halve eeuw geleden werd de
zaak gesticht door de heer en mevrouw
Visser. De klanten werden toen nog
veelal aan huis bezocht. "Maar toen wij
de zaak begonnen zei mevrouw Visser:
jullie bekijken het maar, zoals jullie
denken dat het juist is". Het resultaat
kan men nu bewonderen. Dat het alle-
maal zo goed loopt is vanzelfsprekend
ook te danken aan de medewerkers.
Ook aan de persoonlijke gesprekken
met de kopers en de service staat hoog
in het vaandel geschreven.
Door de zaak Visser een eigen imago te
geven speelt de inkoop een belangrijk
aandeel. Veel vuldig op stap om maar
steeds het nieuwste te brengen, indruk-
ken op te doen van de ontwikkelingen
op het gebied van de mode, steeds maar
weer maanden vooruitdenkend.
Vanzelfsprekend komt het gesprek over
de toekomst. Er wordt gesniffelt „We
voelen ons jong - we hebben de handen
vol en werken lekker - en dus gaan we
voorlopig nog op dezelfde voet voort en
waarom ook niet. Zolang de fam.
Elbrink het zakendoen nog bijzonder
plezierig vinden.
Opstappend met hun eigen woorden:
„We zien ons werken nog steeds als een
echte hobby".

^Kerkdiensten!

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J, Veenendaal.

KAPEL DE WILDENBORCH
10.00 uur Ds. J. C. Krajenbrink.

GEREFORMEERDE KERK VORDEN
10.00 uur Dr. J. D te Winkel, Leusden;
19.00 uur Ds. J. W. Dragt, Holten.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur; Zondag 10.30 uur
(Crèche); Donderdag 19.00 uur

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 ur;
Dinsdag 19.00 uur;
Spreekuur: Vorden 18.30 uur; Woens-
dag, donderdag; Kranenburg 18.30 uur
Dinsdag, vrijdag.

ZONDAGDIENSTEN HUISARTSEN
(alleen spoedgevallen)

van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur Dr.
v. Tongeren.
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zater-
dagmorgen S.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoen-
de huisarts van 9.00-9.15 uur.

Taxidienst: Taxi-bedrijf Tragter, tel.
05752-1256 b.g.g. en in het weekend 1961

WEEKEND-, AVOND- EN NACHT-
DIENSTEN DIERENARTSEN

zaterdagmorgen om 12.00 uur tot maan-
dagmorgen 7.00 uur Dr. Waringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook Dr. Warringa.

WEEKENDDIENST TANDARTSEN
A. J. M. van de Berg, Didam. Tel.
08362-1685;

TAFELTJE DEK-JE
De hele maand september Mevr. Tak-
kenkamp, tel. 1422, graag bellen tussen
8-9 uur.

NOODHULPDIENST
Mevr. v. d. Vuurst, tel. 2072; bellen
tussen 8.30 en 9.30 uur, en 13.00 en
13.30 uur.

WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijk-
gebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen ver-
pleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 8-
18 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitslui-
tend voor spoedrecepten.

BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37, Vor-
den, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931.

MAATSCHAPPELIJK WERK
Spreekuren dinsdag 18-19 uur, donder-
dag 9-10 uur in het Dorpscentrum,
Kamer 26, tel. 2129; Voor het maken
van afspraken is het kantoor te Hengelo
bereikbaar van 8.30-16.30 uur. Tel.
05753-2345.

GEZINSVERZORGING
EN BEJAARDENHULP

Spreekuren leidster gezinsverzorging:
maandag, woensdag en vrijdag van
8.30-9.30 uur. Spreekuren Itiuster
bejaardenhulp: maandag,dinsdag en
vrijdag van 8.30-9.30 uur in het Dorps-
centrum, Kamer 26, tel. 2129.
Voor het maken van afspraken is het
kantoor te Hengelo bereikbaar van
8.30-16.30 uur, tel. 05753-2345.

BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333



groente en fruit

SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden. Tel. 057521232
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Met vreugde en dankbaar-
heid geven wij kennis van de
geboorte van onze zoon

PETER
31 augustus 1978

Jan en Tineke Leegstra
H. v. Bramerenstraat l
Vorden

Bij dezen willen wij U allen
hartelijk danken die ons 25-
jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

J. W. Silvold
H. Silvold-Lenselink

Vorden, augustus 1978
Raadhuisstraat 17

Voor de vele blijken van me-
deleven welke ik mocht on-
dervinden tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn
lieve vrouw

Helena Geziena
v. d. /wan-Tukkers

betuig ik mijn oprechte dank.
W. v. d. Zwan

Vorden, september 1978

Bij deze willen wij U allen
hartelijk danken die onze
trouwdag tot een onvergete-
lijke dag hebben gemaakt.

G. H. Groot Roessink
D. Groot Roessink-

Oldenhave
Hengelo Gld., september 1978
Banninkstraat 33

Geïnteresseerden voor de
MARGRIET
KNIP NAAICURSUS

in Vorden en omgeving kun-
nen zich vanaf heden aanmel-
den bij J. Pardijs, Almense-
weg23, Vorden.

Te koop: dragende roodbonte
vaars.
A. G. Schotman, Hamsveld-
seweg 10, Vorden.

BENZINE
tegen een lagere prijs

BARINK
Nieuwstad 26, Vorden

Te koop: g.o.h. bromfiets
Kreidler.
Ten Brinke, Zutphenseweg
121, Tel. 1415.

Te koop: neurende roodbonte
vaars, tevens staat ter dekking
een schapenram.
H. M. A. Helmink, Schutte-
straat 15, Vorden. Tel. 6771.

CURSUS
NA-ZWANGERSCHAP-
GYMNASTIEK
donderdagmorgen 14 septem-
ber om 10.00 uur. U kunt zich
opgeven bij Mevr. F. Hac-
cou, Beatrixlaan 18, Tel.
05752-6627.

Te koop: meisjes winterjas
leeftijd ± 10 jaar, z.g.a.n.
Zuiver wol.
Tevens te koop: bijzet kachel
Pelgrim (aardgas) 3500 cal.
Stationsweg 9, Vorden

Te koop: Jonge legh. k.
Hoornenborg, Zutphenseweg
94.

Wanneer men er netjes bij wil
lopen.
Moet men bij André op de
markt zijn broeken kopen.

Te koop: Prima diepvrieskist
en koelkast, tevens een ribflu-
wele bank en bergmeubel.
Mispelkampdijk 28, Vorden.
Tel. 2659.

Zie onze kollektie fietsen
BARINK, Nieuwstad 26.

SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"

Grote sortering
Rookartikelen

Beleefd aanbevelend.
Fa. v. d. Wal, Dorpstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Errimeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618-
214. .

Sigaren magazijn
„DE OLDE MEULLE"
Nu ook voor

LOTTO EN TOTO
s.v.p. inleveren voor
donderdag

Fa. v. d. Wal, Dorpsstraat 9,
Tel. 1301.

HENK SMEITINK
en
ERNA WEENK

trouwen op 14 september a.s. om 11.00
uur in gemeentehuis „Kasteel Vorden".

Kerkelijke inzegening om 14.30 uur in
de Ned. Hervormde kerk te Zelhem door
Weleerw. heer Ds. J. C. Krajenbrink.

Receptie van 15.30 tot 17.00 uur in Hotel ,,'t Witte
Paard" te Zelhem.

Oosterwij k weg l, Zelhem
Brandenborchweg 2, Vorden

Toekomstig adres: Oosterwij k weg l, Zelhem

Op maandag 11 september a.s. hopen wij ons 25-jarig
huwelijk te herdenken.

M. MEMELINK
C. J. W. MEMELINK-STEEGE

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
16.30 uur in zaal Smit, Dorpsstraat 10
te Vorden.

Wichmond, september 1978
Okhorstweg 2

Op zaterdag 9 september a.s. hopen,

D. KLEIN HEKKELDER
en
J. G. KLEIN HEKKELDER-

HASSINK

hun 25-jarig huwelijk te herdenken.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in Bodega ,,'t Pan-
tof f eitje", Dorpsstraat 34 te Vorden.

Vorden, september 1978
Raadhuisstraat 14

In plaats van kaarten

Op maandag 11 september a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

H. SJOUKEN
W. J. SJOUKEN-NIJENHUIS

Wij nodigen u hierbij uit op de receptie
van 16.00 tot 17.30 uur in café-restau-
rant Eykelkamp, Ruurloseweg 114 te
Vorden.

Vorden, september 1978
Het Wiemelink 53

Wij danken u hartelijk voor uw geweldige belangstel-
ling, gelukwensen en bloemen en cadeaus, die wij op
ons 55-jarig huwelijksfeest mochten ontvangen.

Door dit alles is de 29ste augustus 1978 voor ons een
onvergetelijke dag geworden.
Nogmaals onze dank!

F. H. BOUWMEESTER
D. BOUWMEESTER-ABBINK

Vorden, augustus 1978
Onsteinseweg 11

ENIGE BERICHTGE VING

Voor wij ons geheel uit de zaak terugtrekken willen
wij graag van iedereen, met wie wij de afgelopen 34
jaar een prettige relatie hebben opgebouwd afscheid
nemen.

Wij nodigen U hiervoor uit op woens-
dag 13 september 's avonds tussen 19.00
en 21.00 uur.

G. W. EIJERKAMP
N. EIJERKAMP-LOK

Zutphenseweg 16,
Vorden

Na l oktober is ons nieuwe adres Horsterkamp 5,
Vorden. Tel. 1368

Het Groene Kruis
AFDELING VORDEN

Bejaarden-
gymnastiek
Op woensdag 13 september a.s.
om 10.00 uur gaat de bejaarden-
gymnastiek weer van start.

Deze zal voortaan gehouden worden in het
Dorpscentrum.

Aanmelden bij de heer L. Wesselink, Zutphen-
seweg 34.

Het bestuur van
het Groene Kruis

Vertrouwend op haar Heer, is heden van ons heen-
gegaan onze lieve schoonzuster en tante

ALEIDA VELTHORST
weduwe van Berend Goossen Lenselink

op de leeftijd van 84 jaar.

,, Op Uw genade zal ik leven,
op Uw gena de doodsnik geven,
O Heer, aan wien ik mij vertrouw!"

Vorden: Joh. Groot Enzerink
Hengelo: J. W. Lenselink

J. H. Lenselink-Smeitink
Vorden: D. Peppelman-te Sokkel

J. Peppelman
en kinderen.

Vorden, 30 augustus 1978
Kerkhoflaan 3

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze geachte millibsaorger, ée&Kr

R.GI10QTNUELEMD
*%*

in de leeftijd van j^ jaar.

Zijn nagedachtenis zal bij ons in dankbare herinne-
ring blijven voortleven.

Dwtuui en Directie ̂  ̂  »W «nV,
Verdemc^öp. Zuivelfabriek £c<U v

tO cVUl^
Vorden, 1 Tl liLjiiiilii i 1978

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor de
jaren samen met haar, delen wij u mede dat nog vrij
onverwacht na een moedig gedragen lijden is wegge-
nomen mijn inniggeliefde vrouw, moeder en oma

JOHANNA HARMINA WAGENVOORT
echtgenote van J. W. Heersink

op de leeftijd van 69 jaar.

Vorden: J. W. Heersink
Hengelo: Fam. Wullink
Vorden: Fam. van Asselt

Varsseveld: Fam. Lettink
Lochem: Fam. Brunsveld
Vorden: Fam. Heersink

Berdie en Johan

Vorden, 3 september 1978
't Stapelbroek 4

De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 7 septem-
ber om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Vorden.

Zij die de overledene de laatste eer willen bewijzen
worden aldaar uitgenodigd.

Na de plechtigheid wordt u allen uitgenodigd in de
aula aan Het Jebbink 4 voor condolatie.

Metirrri weeën geven wij * kennis van het overlijden
van onze collega, «Uwer

«Vs V3lA*JtYvA> -

R. GROOT NUELENO fcot Xo*v«>

Zijn collegialiteit zullen wij ons dankbaar blijven her-
inneren.

Personeel vnn de ^° "* "̂  T .
-Vordcnoc Coöp. Zuivolfabriak ^<^-

Vorden, 4 september 1978 ^

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode

Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Kom volksdansen bij „The
Castle Eight" op dinsdag-
avond in het Dorpscentrum
van 20.00 tot 22.00 uur.

Te koop: stamsla en stoksnij-
bonen op bestelling.
H. Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden. Tel. 05752-6659.

EIGEN MERK SIGAREN
Door vakmensen gemaakt.
„De Olde Meulle"
Goed en niet duur.
Vanaf 50 stuks voor.. ƒ 12,50
SIGARENMAGAZIJN
„DE OLDE MEULLE"
Fa. Van der Wal, Dorpsstraat
9, Vorden.

m i r ; l

Algemene kennisgeving

Ten volle bereid en in volle vrede is van ons heenge-
gaan mijn inniggeliefde man en onze zorgzame vader
~:n schoonzoon

REINT GROOT NUELEND

op de leeftijd van 53 jaar.

G. Groot Nuelend-Nijenhuis
Theo
Ria en Jozef
Wim
Dick
Gerrit
E. Nijenhuis-Groot lebbink

Vorden, 4 september 1978
Lindeseweg l

De overledene is opgebaard in het rouwcentrum aan
Het Jebbink te Vorden, waar gelegenheid is tot con-
doleren op donderdag 7 september van 19.00 tot
20.00 uur.

De teraardebestelling zal plaats hebben op zaterdag 9
september a.s. om 13.00 uur op de Algemene Be-
graafplaats te Vorden.

De rouwdienst, daaraan voorafgaande, wordt gehou-
den om 12.00 uur in de Hervormde kerk te Vorden.

Heden ging van ons heen onze lieve zwager en oom

REINT GROOT NUELEND
Echtgenote van G. Nijenhuis

op de leeftijd van 53 jaar.

Hengelo Gld.: Fam. W. Bosch
Vorden: Fam. H. Huetink

Zutphen: Fam. J. Bosch
Vorden: Fam. Th. Nijenhuis

Vorden, 4 september 1978

Heden ging van ons heen onze lieve broer, zwager en
oom

REINT GROOT NUELEND
echtgenoot van G. Nijenhuis

op de leeftijd van 53 jaar.

Hengelo Gld.: Fam. W. Visschers
Vorden: Fam. H. J. Groot Nuelend
Vorden: Fam. H. J. Ruiterkamp
Vorden: Fam. W. Groot Nuelend

Hengelo Gld.: Fam. W. Janssen
Neven en nichten

Vorden, 4 september 1978

/"bijpassende jaeger kleurige-.»]/ jaeger kleurige ^t

HEREN HEMDEN l lange heren
.»«"* 4TO|BBOEKEN

jaeger kleurige

DAMES CAMISOLES»
maat 38 t/m 52 JL Ofl
mouwtje, V- hals WU *5d

ecru kleurige

DAMES CAMISOLES
met mouwtje en V-h

jaeger kleurige

KINDER HEMDEN1

met mouwtje

jaeger kleurige MEISJES

HEMDJES
V- hals met kantje

ZOEK UIT:
uni gekleurd en gedessineerd

grote partij warme ; dames
heren en kinder SJAALS

^ NORMAAL MINSTENS 9. 95^1
BIJ BRONS HALVE PRUS ;

NIEUW! voor dames en heren
dikke Noorse

SOKKEN
met patronen

NIEUW-NIEUW!!
uni fijnbrei acryl dames

KOLTRUIEN
volop nieuwe kleuren
wordt ook als sous-pulli gedragen

'dorstige

blok
theedoeken
royale maat

1.98

lekkertje de grote mode!

kam met \
fleurige roos IJ
o.a. wit, rose, rood, bleu | £

over-
gooiers

met fantasie borduur
o.a. bruin- rood- groen

A O RROH5
SUPERMARKT ALBERS. Nieuwstad 5, Vorden.

A O

128 FILIALEN DOOR HEEL NEDERLAND

OPGELET!!
Hebt U soms vergeten U in te schrijven voor de
voorstellingen in het Dorpscentrum

in het seizoen 1978-1979?

Zo ja. Doe het dan wel zo spoedig mogelijk,
in ieder geval vóór 15 september!!

Hebt u geen folder in de brievenbus ontvangen?
Haal er dan s.v.p. een in het Dorpscentrum. Ook zijn
daar meer inschrijf biljetten te verkrijgen.

Contante betalingen in het Dorpscentrum alleen op
dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur en
op vrijdagavond van 19.00-21.00 uur.
Voor bankrekeningen en gironummer zie folder.

Het Dcrpscentrum biedt U kwaliteit
U mag niets missen!!!



En ü, wat zoekt u
bij de Amro Bank?

Uitschieter van de week

Modieuze

tinneroybroek
voor dames en heren
in diverse kleuren

39,50

IRUURLO

„Ik vind het een fijne bank.
Met aardige mensen. En ik hou niet
van al die rompslomp met m'n geld.
Daarom heb ik er een Amro
Privérekening genomen.
Da's makkelijk. Bovendien wil ik
graag geholpen worden, met advies
en een beetje persoonlijk contai
En hier gaat dat zo."

amro bank Bj] t
Spalstraat 11, Hengelo (Gld.) \-S

Twaalfuurtje
met Brood

Thuis op tafel of in 't trommeltje op het
werk: brood is een heerlijk middagmaal.
Mits
Mits u de moeite neemt naar een goede
bakker te stappen en minder soortvast
broodschappen te doen. Dus gewoon bij
uw Echte Bakker een keus doen uit al
die tientallen soorten brood, vandaag 'ns
dit en morgen dat. Er is zóveel te avon-
turieren bij een Echte Bakker

Zutphenseweg - VorRn - Tel. 1384

GROTE VERKOOP
Wij komen met een grote partij prima Amerikaanse dekkleden voor halve
prijzen, gegarandeerd waterdicht en niet verlegen, in de maten 2x3, 3x4,
3x5, 4x6 enz. enz.

Verkoop a.s. maandag 11 september

10 - 13 uur op het marktplein tegenover vinofheek Smit

14-15 uur bij café De Boggelaar te Warnsveld

16-17 uur bij café Schoenaker te Kranenburg

ALLE SOORTEN LEGERKLEDING o.a.:

wind jacks (van klein tot de allergrootste maten en alle kleuren). Wollen
broeken, groene tropenbroeken, gevechtspetjes, motoroveralls, jekkers
(alle kleuren), gascapes, regenjassen, leren vesten (zonder mouwen), tro-
penschoenen, tropenoverhemden, veldbedden, wollen overjassen (blauw en
khaki), dekens, Marinetruien, sokken, brandweer- en politiejassen (wa-
terdicht), rugzakken, spotgoedkoop ondergoed, waterdichte motorbroeken
en -jassen, kanvasjassen, valhelmen voor motorrijders, groene werkove-
ralls, RAF-broeken, officiersregenjassen, werkschoenen (iets bijzon-
ders), melk j assen, leren jekkers, bom ber jacks (gevoerd en water-
dicht), koppels enz.

Wollen truien, diverse soorten en kleuren. Partij nieuwe Amerikaanse le-
gerdekens. Dekens, originele dubbele jasjes, waterdicht, ijzersterk.

Regenkleding te kust en te keur. Leren jassen in zwart en bruin. Extra
goed! Onder garantie. Extra goedkoop!

Ontvangen een prachtige sortering diverse gereedschappen o.a. ring- en
steeksleutels, vijlen, hamers, bijlen, zagen, tangen, bahcosleutels, krikken,
doppensets, zeer voordelige bankschroeven alle maten, acculaders diverse
afmetingen enz. enz. Spotgoedkoop, iets waterschade.

Ontvangen: een prachtige partij nieuwe lage zwarte iongensschoenen,
maten 32-40. Hoge bruine jongensschoenen, maten 28-39. Hoge brui-
ne schoenen, maten 38-50. Diverse bontgevoerde schoenen en laarzen

Nieuw! Rubberlaarzen, iets speciaals, kort en lang.

4-aderige rubberkabel, zeer geschikt voor melkmachines enz.

FA W. VEENSTRA EN ZN - maat
Telefoon 1451 ENORME KEUZE

„STENDERKASTEN "
een goede bolknak
50 stuks ƒ 16,50

Sigarenmagazijn
„DE OLDE MEULLE"
Fa. v. d. Wal. Tel. 1301.

Natrium-arme
dieetprodukten

DROGISTERIJ
De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel: 1301.

jeans and jackets

tentje! en mode
/choolderman

raadhuisstraat tel 1367 vorden

TIJDELIJK TOT
600,-VQORDEEL.

Voor de laatste Horizon '78 modellen betaalt u nu
een stuk minder. Binnenkort komen de Chrysler Simca's
1979. Daarvoor zullen we dus plaats moeten maken.
Dat betekent voor u de kans om op een voordelige
manier in een nieuwe Horizon te rijden.

Want voor een Horizon LS betaalt u f 600,- minder
en van de Horizon GL gaat f 400,- af. Zo komt u aan een fraai
gelijnde auto voor een gestroomlijnde prijs.
De voorraad is beperkt. Wacht dus niet te lang.

RUIM VOORDEEL VOOR U OMDAT WLJ RUIMTE NODIG HEBBEN.

U bent welkom bij:

Autobedrijf-Rijwielhandel

A.G.Tragter
Zutphenseweg 85, Tel. 05752-1256 Vorden

Weegbrug
50 ton 14 meter

Kosten enkele weging f 4,-.
Kosten dubbele weging f 7,50

KLU VERS Vorden
Zutphenseweg 41 -Tel. 1318

C.V

HARMSEN - Vorden
Oost-Nederlands grootste Doe-het-
zelf centrum

ALTIJD GOED,
ALTIJD VOORDELIGER

Keukenbloks
met roestvrijstalen gewafeld blad en
1bak:

220cm 464,-
200cm 434,-
180cm 404,-
170 cm 364,-
150 cm 356,-

Wandkasten wit
50 cm 59,-
60 cm 73,-
100 cm 99,-
120 cm 119,-

Staande kasten
50 cm 198,-
60 cm 215,-

10 soorten bureau's
deze week met 10% korting.
Dit moet U zien.

SANITAIR
Sanitair baden groen:
170 cm nu slechts 110,-
Bad-mengkraan 70,-

Wastafel eurogroen 75,-
Wastafel mengkraan 42,50
Syphon 16,-
Wastaf el gekleurd
met ophangplaten, mengkraan en
syphon slechts 85,-

Ladders
hout en aluminium
SPOTGOEDKOOP

Cirkelzaagmachines
op lichtnet, zaaghoogte 8 cm,
vanaf 569,-

Openhaarden compleet:
SPECIALE PRIJZEN,
Reeds vanaf 360,-
Diverse soorten en modellen.

Tapijt,
zojuist ontvangen:

enige soorten slaapkamer
tapijt.
Deze week met 15% KORTING.
op alle tapijten. Geldig t/m 16-9-78

Wist U
dat Harmsen keukens verkoopt (zie
onze showroom) deze plaatst en gas,
water, electra, metsel- en timmerwerk
verricht. Voor totale keukeninterieur-
verzorging HARMSEN -Vorden.

Levering van
-GOLFPLATEN,
- HOUT EN ANDERE
BOUWMATERIALEN,

- WAND- EN VLOERTEGELS

Voor alles....

HARMSEN's
Doe-het-zelf-centrum,
VORDEN - TEL. 05752-1486

Vakantie
van maandag 11
t/m maandag 18 september

gesloten
DAMES- EN HERENKAPSALON

BEERNING



Donderdag 7 september 1978
40e jaargang n r. 27 TWEEDE BLAD CONTACT - VORDEN
Veel waardering voor
oud-burgemeester A. E. van Arkel
Een en dertig jaar heeft Vorden een fenomeen gekend: een fietsende burgemeester,
die het achtkastelendorp zijn grote landelijke bekendheid heeft gegeven. Welis-
waar de laatste vier jaar als oud-burgemeester, doch daar onder leed de reputatie
niet.

Woensdagmiddag, terwijl dreigende
wolken samen pakten, besteeg oud-bur-
gemeester A. E. van Arkel weer opge-
wekt de fiets, die hem in 1963 door de
Stichting Fiets, bij het gouden jubileum
van de tourtocht werd aangeboden,
vergezeld van een honderdtal fietslief-
hebbers. Omstreeks zes uur woensdag-
avond kon hij huiswaarts keren, ook op
de fiets. Maar nu op een nieuwe, hem
aangeboden bij monde van mr. M. Vun-
derink, burgemeester van Vorden en
voorzitter van de VVV, omdat de heer
van Arkel het bijltje erbij neerlegde. Hij
vond het na 31 jaar welletjes. Maar de
achtkastelentocht zal blijven bestaan al
zullen volgend jaar in de zomermaanden
elke woensdagmiddag bij toerbeurt
Vofdenaren de toeristen gaan bege-
leiden.
Woensdagmiddag was het dus voor de
heer van Arkel de laatste tocht. Zeker
niet de mooiste. Want op bepaalde
momenten kwanj de regen bij bakken
uit de lucht vallen. De stemming werd er
echter niet door bedorven en opwekt
kwam het gezelschap omstreeks zes uur
bij het laatste kasteel aan: kasteel
Vorden, waarin sinds mei het gemeente-
huis gevestigd is.

Burgemeester mr. M. Vunderink wacht-
te de peddelaars op en leidde, na de
laatste explicatie zijn oud-collega,
vergezeld van diens echtgenote naar het
bordes.
De heer Vunderink releveerde, dat de
heer van Arkel in 1947 als wekelijks
leider van de toertocht, die al dateert
vanaf 1913, was begonnen. Eerst met
tien deelnemers, de laaste jaren met
soms 200 tot 300 per tocht.

Enige ter wereld
,,U bent een fenomeen geweest", aldus

de heer Vunderink, "want zover wij
hebben kunnen nagaan heeft nergens ter
wereld een burgemeester een dergelijke
hobby uitgeoefend. Maar we gaan door.
Eerder valt een der Vordense kastelen
weg dan dat de tocht wordt opgehe-
ven".
Toch had de heer Vunderink grote
waardering voor zijn oud-collega omdat
hij door zijn leiding Vorden grote
bekendheid had gegeven. Als blijk van
waardering kreeg hij hierop een echte
Vordense fiets (Empo) aangeboden,
terwijl er voor mevrouw van Arkel
bloemen waren.

Hierna ging het gezelschap nog even
naar de boerderij bij het kasteel waar
vele oud-bestuursleden van het VVV
aanwezig waren. Bij een glaasje werden
vele herinneringen opgehaald.
Namens de Stichting fiets waren enkele
vertegenwoordigers aanwezig. De secre-
taris van bovengenoemde vereniging
sprak nog enkele hartelijke woorden tot
de heer van Arkel.
De heer Lammers sprak namens de
Vordense Winkeliers Vereniging en
overhandigde een passend kado.

De heer van Arkel bedankte allen
nogmaals voor het onthaal. Mede dank
aan alle bewoners van de kastelen die
toch maar iedere woensdag de karavaan
over hun privé-terreinen laten fietsen.
Hopelijk zal dit nog jaren zo blijven
want het aantal belangstellenden neemt
nog steeds toe, dit jaar namelijk 1626
fietsers. Een record want in 1977 waren
er 1127 deelnemers.
Hopelijk zal dit zo blijven zodat nog
velen mogen blijven genieten van ons
mooie acht-kastelen-dorp.

Laatste Achtkastelen-tocht van oud-burgemeester A. E. van Arkel.

Namens de V. V. V. werd hem een f iets aangeboden,

links mevrouw van Arkel.

Weer op weg naar het volgende
kasteel de Wildenborch

31 jaar lang begeleide

de heer A. E. van Arkel

de 8-kastelentochten

De heer A. E. van Arkel informeert de ,,achtkastelen-fietsers" over kasteel den Bramel.



City-trotteurs, net iets voor u die
fraag een middagje onbezorgd wil
shoppen. Jonge, semi-sportieve
schoentjes, vlot leer-look hakje, hier
en daar decente kopergarneringen en
hoog op de voet gesloten in de moderne
page-stijl.

ESTERELLA 84.95

BLLY 69.95
Met leren zool en
voering.

DEBBffi 79.95
styled by Anita.

WULLINK
VOORAAN IN SCHOENMODE

Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

TUIN BESPROEIEN?
Dat gaat het gemakkelijkst
met een zwenksproeier.
Nu in de aanbieding:

Hozelock zwenksproeier
Slechts' ƒ 19,75

Ook voor de ideale Hozelock
slangkoppelingen kunt u
terecht bij
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
Uselweg20, Vierakker.
tel. 05750-20743.

GRATIS FILM
Bij ontwikkelen en afdrukken
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301

Hebt U oog voor schoonheid?
Kom dan een kijkje nemen in
onze verkoop-kas. U vindt
hier gezonde planten voor een
gunstige prijs.
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
IJselweg 20, Vierakker. Tel.
05750-20743.

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301

80 soorten
keukenkruiden

Stomerij voor Vorden e.o.
Good Clean

chemisch reinigen bij

Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden >
Unieke 1-dag-service

Rupsen of ander ongedierte in
uw tuin?
Gemakkelijk spuiten met de
Gloria hogedrukspuit,
inhoude 5 liter. Onze aanbie-
dingsprijsis/52,-
Ook voor milieuvriendelijke
meststoffen en bestrijdings-
middelen kunt u terecht bij:
Tuincentrum
„DE VONDERKAMP"
IJselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

DE NIEUWE MODE
voor de vrouw is dit seizoen

JONGER dan ooit
Komt u rustig kijken en passen, zodat u zich kunt oriën-
teren op de

NIEUWE NAJAARSMODE:
Wij brengen een grote kollektie:

MANTELS Vanaf 159,-
COATS EN JOPPERS Vanaf 75,-
SUÈDE JASJES Vanaf 129,-
BONT JASJES in % modellen en
BLOUSSONS
BORG EN ASTRAK ANCOATJESVanaf 125,-
Verder veel nieuwe japonnen - pakjes -
rokken - blouses - pullovejB en sweaters.

Denkt U aan onze

NAJAARSSHOW
op dinsdag 19 september om 20.MÉiur in de
„Keizerskroon" te Ruurlo.
m.m.v. Schoenhandel Klein Antink, en
bloemist Groot Jebbink
Kaarten bij de deelnemende zaken verkrijgbaar.

RUURLO
Vrijdags koopavond tot 9 uur - 's woensdags de hele dag open
's maandags gesloten.

af-

Gratis kleurenvergroting
13 X 18 en 13 X 13
Bij afhalen ontwikkelen
drukwerk
Drog. De Olde Meulle
Fa. v.d. Wal, Dorpsstraat 9,
Vorden. Tel. 1301.

Er lijn twee adressen waar
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Oafé-Reataurant

't Wapen

van 't Medler
Medler - Tel. 66S4

Bij de grote matenspecialist

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

koopt u VOORDELIGE EN
GOEDE
DAMESCONFECTIE

Mocht u niet slagen dan maken we eventueel.

KWALITEIT KOPEN
l S TOYOTA KOP EN
4L J 33 F volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzi-
ne en diesel) 100.000 km.
TOYOTA Corolla A 30 Automaat 1976
TOYOTA Corolla 1200 De Luxe 1973
TOYOTA Corolla 30 De Luxe 1976
TOYOTA Cressida 2000 De Luxe 1978
TOYOTA 1000 De Luxe 1976
TOYOTA 1000 De Luxe 1977
TOYOTA Corolla 30 Hardtop Coupé... 1976
CITROEN 2CV6 1977
CITROEN Dyana4 1973
CHRYSLER 180 1973
DATSUN 120Y De Luxe
met nieuwe gasinstallatie December 1976
SIMCA 1100 LS 1972
SIMCA 1000 GLS 1972
MAZDA 818 Coupé 1976
FIAT 128 CL 1100 Dec. 1976
RENAULT R4 1975
RENAULT R6 *.. 1974
TOYOTA Corolla 1200 Economix 1977

Erkend gasinbouwstation van Toyota-Vialle.

Bennie Wenting
Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256 *"

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA

HOTEL BAKKER
Dorpsstraat 24, Vorden

vraagt

PERSONEEL
(18 jaar en ouder)
VOOR DE SPOELKEUKEN

VOOR DE WEEKENDEN
Werktijden zaterdag 17.00 tot +24.00 uur
Werktijden zondag 12.00 tot 23.00 uur
Gesplitste diensten mogelijk.

Volautomatische wasmachine aan-
wezig.

Aanmelden: Dorpsstraat 24 of per tele-
foon 05752-1312.

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

MEUBELEN

Zutphenseweg 24

VORDEN
Fel. 05752-1514
Woensdagmiddag gesloten
Vrijdagavond koopavond

tnzna

Voor een
zeer persoonlijke

bediening op 1600 m2

meubeltoonzaal

Kunstgebittenreparatie
DROGISTERIJ

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Te-
lefoon 2219.

OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2!/2 uur.

ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

Eigen watervoorziening
veel goedkoper dan die van het
waterleidingbedrijf

Een put laten slaan en ieTï hydrofoor installeren en u hebt
uw eigen voordelige bedrijfswatervoorziening.
. kompakte afmetingen, overal te plaatsen . geruisarm,
geen ekstra isolatie nodig . bedrijfszeker onder alle omstan-
digheden . géén onderhoud . binnen 1 Vi jaar terugverdiend

Landbouwmechanisatiebedrijf

H. J. BERENDS
Lindeseweg 19, Vorden. Tel. 05752-6730

Husqvarna en Lewenstein

naaimachines
reeds vanaf 399,-

Naaimachinehandel - Reparatie-inrichting

BORGONJEN
Kerkstraat 13 -VORDEN - Tel. 05752-1385

Teger Transport B.V.
vraagt wegens uitbreiding van haar acti-
viteiten

ervaren
trailer chauffeur
Leeftijd 23 tot 26 jaar.

Zowel nationaal als internationaal ervaring strekt
tot aanbeveling

STATIONSTRAAT 18, RUURLO
TELEFOON 05735-1426

Balletschool Pirouette
start in de week van 1 oktober a.s. in
het Dorpscentrum
De Kursusduur is van 1 oktober tot 1 juni,
dinsdagsmiddags na de schooltijden
De lesgelden bedragen:
5 t/m 10jaar .. f 150,- per jaar reduktie
10 t/m 15 jaar ... f 175,- per jaar 2e kind: 25%
15 t/m 21 jaar .. f200,- per jaar reduktie
21 jaar en ouder, f 250, -per jaar 3e kind: 50%
U kunt Uw kind aanmelden door onderstaande
bon in te vullen en op te sturen (vóór 15 sept.
a.s.) aan:
Balletschool "Pirouette", p/a het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6,
Vorden.
Zodra de aanmeldingen binnen zijn ontvangt U
bericht over de lestijden.

BON .,
Hierbij geef ik mijn dochter/zoon op voor het kursus-
jaar'78/79
Naam..

Adres

Handtekening..

Geboortedatum

Tel. ,

UUEJU
Occasions door inruil verkregen:
FIAT 850 Spec. rood 1972
FIAT 127 diverse kleuren 1972 - '73 - '74
FIAT 127 Spec. 2 drs. - 3 drs 1976-1977
FIAT 128rood 1100cl 1976
FIAT 128 groen 1100 cl 1977
FIAT 124 groen : 1973
LADA 1200 geel eerste eigenaar.
60.000 km. 1976 f 4750,-
VW 1200 Oranje zeer mooi 1974
DAF 1300 66 Marathon groen 1973
SIMCA 1100 Blauw metalic 1972
CITROEN 2 CV 1971
FIAT 131 1600 2 drs 1977
FIAT 131 1300 2 drs. . , 1975

1. De Bovag-garantie

2. De Fiat garantie

3. Omruilgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 -Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke .dag ge-
opend van 08.00 tot 21.00 uur.

KOM EENS PRATEN
want wij hebben voor mannelijke en vrouwelijke medewerkers

meerdere plaatsen vrij.

U vindt bij ons:

- goede sfeer

- goede sociale voorzieningen

- goede verdiensten, kleding-fietskostenvergoeding
eindejaarsuitkering

- vast werk dicht bij huis

- EN DAT IS U TOCH OOK WEL WAT WAARD -

- 3 weken zomervakantie en nog 6 snipperdagen naar eigen keuze

dus

KOM EENS PRATEN
dagelijks aan onze fabriek of telefonisch, vraag dan naar de heer
Maalderink.

uUl; sportschoenen!abriek b.v.
Hengelo Gld.
Telefoon 05753-1717



U bent van harte welkom van 3 tot 5 uur
's middags en van 7 tot 9 uur 's avonds

We starten met de verkoop
donderdag 14 september

OPEN HUIS
Ter gelegenheid van de (her)opening en het
vijftig jarig bestaan van onze zaak op WOENSDA G
23 september a. s.

Ga eerst kijken bij

Profiteer van de
feestelijke KORTING (+10%)

bij al uw inkopen.
t/m 23 september

hang/
legkast WK
170 x 100 x 50 cmra»

grenen
louvredeur
198x38 cm 37-
vurehouten kast
met louvredeur
en 4 legplanken
170x48x30 cm

vuren legplanken
19 mm dik 23x208 cm
28x208 cm 16,OO|
33 x 208 cm 10,90
38x208 cm 22,9O

23x200 cm

•13?°
:

HUBO - DOLPHIJN
Barchemseweg 13, Ruurlo

Telefoon 05735-1368
Tevens voor

al uw schilderwerk

Speciale tijdelijke aanbieding
van 30 stuks nieuwe iets ver-
weerde betonmolens. 140 liter
met voetpedaal van ƒ 550,- nu
ƒ 450,- contant afgehaald.
Seegers, Zomerweg» 21,
Drempt bij Doesburg. Tel.
08334-2722.

FRUIT IS GEZOND
James Grieves
Verkoop elke zaterdag
van 9 tot 12 uur.

HUITINK
Ruurloseweg 60, Vorden

Winterstalling voor caravan
en boten. Bellen tussen 5 en 6
uur. Tel. 05753-1948.
J. B. Bourgondiën, Bronk-
horsterstraat 6, Keijenborg.

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt. ,

KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vordgp.'

Alle soorten
bouwmaterielen in

•teen. kunststof etc.
Grote kollektle

keukeninrichtingen.
Wend-, vloertegels en
plevuizen: duizenden

mogelijkheden
Open heerden.

hout/ ges/
elektrisch

Isolatiematerialen
voor vloer, muur dek

en ramen.
Tuinertikelen:
bloembekken.

benken, vijvers,
tegels, petioblokken

etc.
Plaatmaterialen in
boerd, gips, pvc,

esbest etc.
Voor de agrarische

sektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zend. grint, cement.

Dekbedekkings-
materialen: pennen,
pleten, rubberroid.
Badkamerinrich-

tingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
hendgemeskt.

Kom
keukens

kijken
Zaterdag 9 september gesloten

in verband met de ̂ ^
Septemberfeesten ̂ P

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv Spoorstra< tel. 05735-2000'

zijn wij

a.s. maandag - dinsdag en woensdagmorgen

GESLOTEN

Gevraagd:

produktie-
medewerkers
voor onze zagerij.
Goed loon, uitsluitend hele dagen.

HOUTHANDEL

B.H.Wesselink&Zn.b.v.
Borculoseweg 41, Ruurlo. Tel. 05735-1395

De nieuwste stofjes stromen
binnen

o.a. leuke voorbedrukte
kinderjurkjes, heel mak-
kelijk te maken.

LAMMERS
Zutphenseweg, Vorden.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.

A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.

7535 7575

Wij verkopen nu 40 jaar naaimachines en daar
willen wij U nu van laten profiteren.

In de periode van 11 september t/m 23 september geven wij

• 10% KORTING
BIJ AANKOOP VAN EEN NAAIMACHINE

BOftGOQJEfl
UW NAAIMACHINE-SPECIALIST \J
Vorden, Kerkstraat 13, tel. 1385 Lochem, Nieuwstad 31, tel. 2748

NEDAP Toeleverings-industrie
Produktontwikkeling en fabricage van electro-technische fijnmechanische en
electronische apparatuur.

Wij zoeken ter versterking van de bezetting van onze afdeling Montage

LTS'ers of MTS'ers electro of electronica
Tevens vragen wij full-time vrouwelijke krachten voor lichte
montage werkzaamheden

Wilt U meer informatie, bel ons dan even onder no.
05753-1900 's avonds 05440-2285.

N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek NEDAP Hengelo
Zelhemseweg 22a

Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat u zich
door ons vakkundig personeel eens adviseren.

LET OP!
Tot uiterlijk 1 oktober geven wij

18% KORTING
BIJENHOF's FIJNHOUT BEWERKING

Industrieweg 2, Vorden. Telefoon 05752-1216
SPooaL'jN

Openingstijden: van 9.00-12.00 uur / 13.00-17.00 uur
Vrijdags van 19.00 tot 21.00 uur koopavond
Zaterdags van 9.00-12.00 en van 13.00 tot 16.00 uur



Zieken vervoer 05753-1493
Voor al Uw vervoer naar ziekenhuizen en andere
medische instellingen

TAXI-BEDRIJF WOLSINK
Vordenseweg 3,
7255 BV Hengelo (Gld.)

Officieel vervoerder van OGZO in Hengelo - Keijenborg en
Vorden

Zieken vervoer 05753-1493

HENGELO (GLDjTEL.05753 -1461

10 september

Milljonairs
Discobar Invention

nu ook zondag 's middags open.

4 BARS VOL GEZELLIGHEID
NU OVERAL AIR-CONDITIONING

Zaterdag 16september a.s.

Bal voor gehuwden
Orkest „de Merano's"

Plaatsreservering nu reeds mogelijk, tel. 05753-1461

Per 8 september geboren:

Tarvo volkoren
aléén bij Warme Bakker Oplaat.

DIT BROOD MOET U EENS PROEVEN

LEKKER VOEDZAAM EN.... GEZOND!

Weekend reklame:

appeltaartpunten

Warme Bakker OPLAAT
Dorpsstraat 11, Vorden - Tel. 1373

Contact

een blad

met

plaatselijk

nieuws

VOMUU.VW

Servicestation - Automobielbedrijf

E. W. BECKX
Zutphenseweg 30, Vorden. Tel. 05752-1840

• Diesel - Benzine
• B.K. - L.P.G.
• Castrol Oliën
• Automaterialen-shop

Vakkundige reparatie van
alle merken auto's
Controlebeurten, olieverversen en
doorsmeren
Inbouwstation auto-gas-apparatuur

Wilt u overgaan van benzine op gas?
Wij maken voor u graag vrijblijvend een offerte!

Erkend B.K. en Landi Den Hartog
L.P.G. inbouwstation

Martens
Zutphenseweg - Vorden

Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor Vi dag in de
week. Bellen na 19.00 uur
05752-1964.

a.s. ZATERDAG 9 SEPTEMBER
wegens familiefeest de gehele dag

gesloten
Sigarenmagazijn,
Boek- en Kantoorboekhandel

iiJAN HASSINK ff

Voor
zeiljacks, poncho's
fietscapes,
regenpakken en -broeken
in de modekleuren, water- en wind-
dicht, ijzersterk, gelaste naden

NAAR:

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELIY1INK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

AAN UW
VOETEN

Juniormaten vanaf
maat 28 79.95
Beide modellen van Brazil
juchten leder.
GARANT INTERNATIONAL
legde er beslag op en liet
er ruige flexibel boots en
molières van maken,
'n Brok onvervalste
natuur aan uw voeten?
WINDSOR 99.95

„ode-topper

CHARLES 40-47110.

Wullink
vooraan in schoenmode
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Bridgeclub-Vorden
AANVANG
NIEUWE SEIZOEN
op 14 september a.s.
om 19.45 uur

Nieuwe leden zijn van harte welkom en kunnen
zich opgeven bij het bestuur.

Telefoon 1236 of 1801.

Bloemententoonstelling
53 JAAR NUTSFLORALIA
op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17
september 1978 in de zaal van Hotel Bakker
te Vorden.

WEDSTRIJDEN:
1. Stekplanten voor kinderen.
2. Stekplanten voor volwassenen.
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten, zoals kettingen,

poppetjes,dieren enz.
a) voor volwassenen; b) voor kinderen.

4. Versierd speelgoed voor kinderen t/m 14 jaar.
5. Eigen gekweekte: a) planten; b) bloemen; c) vruchten.
6. Cursisten: a) bakje of schaaltje; b) tafelstukje; c) versierd voorwerp;

d) vaasje; e) wandstuk.
7. Niet cursisten vanaf 15 jaar: a) kleine vazen; b) grote vazen; c) bak-

jes; d) fantasiestukjes groot; e) fantasiestukjes klein; f) tafelstukjes;
g) stobben.

8. Bloemstukjes kinderen t/m 14 jaar.
9. Droogbloemen: a) boeketten; b) fantasiestukjes.

10. Inzending vaklieden en leerling-vaklieden.

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar gesteld.

Inleveren stekplanten voor schoolkinderen donderdagmorgen 14 september om
8.30 uur aan de scholen. Voor ouders van kinderen van de buurtscholen gelijk
met de kinderplanten aan school.

Inleveren van stekplanten voor volwassenen donderdagmiddag 14 september van
15.00 tot 17.00 uur in de zaal van Hotel Bakker.

Alle overige wedstrijden donderdag 14 september van 19.00 tot 21.00 uur en
vrijdagmorgen 15 september van 9.30 tot 12.30 uur in de zaal van Hotel Bakker.
De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 15 september van 19.30 tot 22.00
uur; Zaterdag 16 september van 15.00 tot 21.00 uur; en zondag 17 september van
11.00 tot 17.00 uur. De prijsuitreiking vindt plaats om 16.30 uur.
Entree ƒ l ,50 per persoon; kinderen tot 14 jaar gratis.

Verloting: Maandag 18 september om 19.00 uur in het Dorpscentrum.

de juiste broek hebt u bij
ons gauw te pakken!
Wij nemen niet alles in onze kollektie pantalons. Wel veel, maar
alleen het beste! Bijvoorbeeld corduroy of wol/Terlenka. Met
perfekte pasvorm! Maar altijd mode! Kies bij ons vrij-uit de
broek, die u met plezier blijft dragen!

.-U3

'

\

LID VAN DE r!'

tetriM «i mode
/chooldermctn

raadhufestrait M. 1367 «orden

voor betaalbare mannenmode

In verband met de Septemberf eesten is de

AVONDZITTING
van VI ijvicivjci v\^i ivi 8 september a.s.

verschoven naar doiiderdaga vond
7 september a.s. zelfde tijd.

AMROBANK RUURLO
RABOBANK RUURLO
SPAARBANK RUURLO



Donderdag 7 september 1978
40e jaargang nr. 27 DERDE BLAD CONTACT - VORDEN
W. A. J. Lichtenberg (CDA)
en H. A. Bogchelman (VVD) gekozen tot wethouders

Met allebei acht van de dertien uitgebrachte stemmen op hun
naam werden dinsdagavond de heren W.A.J. Lichtenberg
(CDA) en H.A. Bogchelman (VVD) gekozen tot wethouders
van Vorden. Voor de heer Bogchelman betekent dit als zodanig
de tweede ambtsperiode, terwijl de heer Lichtenberg de plaats
inneemt van de heer G.J. Bannink (CDA) die zich zoals bekend
tijdens het vooroverleg in zijn fraktie niet meer kandidaat
wenste te stellen, omdat de gehele fraktie hem niet meer wenste
te steunen.

De fraktie van de P.v.d.A. stelde in de
vacature Bogchelman de heer B. van
Tilburg kandidaat. Zowel de fraktie-
voorzitter van het CDA de heer J.F
Geerken alsmede zijn collega van de
VVD Mr. R. A. v.d. Wall Bake waren
van mening dat zij hun steun niet aan de
heer van Tilburg konden geven. Zij
kwalificeerden hem als "de onbekende"
in de Vordense raad. De heer Geerken
zei over de kandidaatstelling van de heer
Lichtenberg; "Wij stellen het volste
vertrouwen in hem. Hij komt uit de
autochtone bevolking en is goed op de
hoogte van het leven in ons dorp en in de
bestuurlijke sfeer is de heer Lichtenberg
geen onbekende". Over het feit dat de
heer Bannink zich als kandidaat had
teruggetrokken repte de heer Geerken
verder niet, aangezien de heer Bannink
deze verklaring zelf wenste af te leggen.
De heer Bannink wenst echter de vuile
was niet buiten te hangen. Wel nam hij
het de CDA fraktie kwalijk dat ze niet
bijtijds hebben gezegd: "Bannink je
moet ermee stoppen".

Dat men hem binnen het CDA liever
niet terugzag als wethouder was volgens
de heer Bannink gelegen in het feit dat
hij te zelfstandig optrad. "Ik had meer
met de fraktie moeten overleggen, maar
dat ligt nu eenmaal niet in mijn aard.
Voor een wethouder moet er ruimte zijn.
Hij moet een zekere vrijheid hebben en
verder kijken dan zijn neus lang is. Ik
vind het echter jammer dat m'n vrienden
in de CDA fraktie niet tijdig gezegd
hebben: "Wij geven je een schot voor de
boeg je kunt beter opkrassen". Ik had
me dan nooit als lijsttrekker beschik-
baar gesteld. Wel ik kreeg veel stemmen
(ruim 32 procent van alle in Vorden
uitgebrachte stemmen red.) zodat ik het
de kiezers niet kan aandoen me nu terug
te trekken. Ik ga verder als een één-
mansfraktie". aldus de heer Bannink
die niet zonder trots opmerkte dat hij
een goed gevulde portefeuille achterlaat.
"Wellicht kan het nieuwe college in
overweging nemen de onroerendgoed
belasting af te schaffen, terwijl hij tevens
de hint gaf om van het jeugdcentrum een
instruktiebad te maken.

Felle kritiek P.v.d.A.
De fraktievoorzitter van de P.v.d.A. de
heer J. Bosch trok nogal fel van leer over
de wijze waarop tijdens het vooroverleg
het spel gespeeld is tussen het CDA en
de VVD. "Ik had op gegeven moment
sterk de indruk dat het CDA en VVD
het achter mijn rug om al eens waren
geworden. (Dit werd later in de vergade-
ring door de fraktievoorzitter van de
VVD Mr. R. A. v.d. Wall Bake
ontkend). Evenmin is mij bekend of de
heer Geerken alle, voor een goede af-
weging van de keuze benodigde infor-
matie, vooral gezien de positie van de
heer Bannink, in het overleg heeft
ingebracht. Ik heb ernstige vermoedens
dat dit niet het geval is", aldus de heer
Bosch. De heer Bosch meende de
kandidatuur van hun eigen fraktie de
heer B. van Tilburg te kunnen recht-
vaardigen. "Ik heb Geerken, die onze
kandidaat afwees vanwege de onbekend-
heid, voorgesteld een gesprek te hebben
met de heer van Tilburg en de CDA
fraktie. Dit aanbod werd echter zonder
meer afgewezen, het hoefde allemaal
niet meer. Wie hier nog maar twee jaar
woont kan geen wethouder worden ook
al heb je meer ervaring en waarschijnlijk
ook meer kapaciteiten dat velen van
ons". De heer Bosch noemde de houding
van het CDA onaanvaardbaar en verre-
gaand onfatsoenlijk.

"Het CDA had al lang besloten om het
de VVD in zee te gaan, hoewel zowel
Geerken als Lichtenberg zich in per-
soonlijke gesprekken met mij weinig
lovend over de capaciteiten van de heer
Bogchelman als wethouder hadden uit-
gelaten. Ik zeg het dan ook nog vriende-
lijk", aldus de heer Bosch. "Er komt nu
een college met een zittende wethouder,
over wiens funktioneren eigenlijk nie-
mand enthousiast is en een nieuwe
wethouder waaraan ernstig getwijfeld
mag worden of hij in staat is deze
verantwoordelijke fuktie naar behoren te
vervullen. Deze twijfel bestaat overigens
niet alleen in onze fraktie. Een wet-
houder bovendien die zeer sterk geneigd
zal zijn het eigen CDA-standje tegen
alles en iedereen in te verdedigen en

waarschijnlijk niet in staat is, zoals de
heer Bannink dat wel kon, over dat alles
heen het gemeentelijk belang te zien.

Er komen twee wethouders die door de
frakties van CDA en VVD over en weer
eigenlijk niet worden gewild, hetgeen
ernstige bezwaren voor de bestuurbaar-
heid van onze gemeente inhoudt. Een
poging van de heer Bosch tot de heer
Bannink om zich alsnog kandidaat te
stellen werd hoofdschuddend door de
heer Bannink afgewezen. "Ik hier best",
zo sprak de ex-wethouder. Wanneer de
heer Bannink wel op de suggestie van de
heer Bosch was ingegaan zou hij toch de
meerderheid niet hebben gehaald getui-
ge de woorden van de heer v.d. Wall
Bake: "Stel dat de heer Bannink dit wel
aanneemt dan zou er een situatie in de
raad ontstaan die niet wenselij is.
Bannink heeft dan geen achterban en de
grootste partij het CDA zou geen wet-
houder hebben. Hieraan kunnen we niet
meewerken", aldus de heer v.d. Wall
Bake die wel verklaarde de heer Ban-
nink een goed wethouder te hebben
gevonden. "Over de gang van zaken
binnen het CDA wil ik geen uitspraak
doen", aldus de heer v.d. Wall Bake. De
heer Geerken (fraktievoorzitter CDA)
betreurde het dat de P.v.d.A. wan-
trouwend stond tegenover de heer Lich-

tenberg. "Ik hoop dat u hem toch het
vertrouwen geeft", aldus de heer Geer-
ken.

Sterkte en wysheid.
Bovenstaande woorden sprak Burg. Mr.
M. Vunderink nadat dinsdagavond de
nieuw gekozen raadsleden waren geïn-
stalleerd onder wie de "nieuwelingen"
G. Chr. Voerman (CDA); A.J. Stolten-
borg (P.v.d.A) en B. van Tilburg
(P.v.d.A.). Burg. Vunderink sprak de
hoop uit dat genoemd drietal spoedig
"de draai" in de raad zal weten te
vinden. "Er liggen geen spektaculaire
projekten meer te wachten, althans voor
zover ik het nu kan zien. De wensenlijst
van 4 jaar geleden is voor een groot deel
afgewerkt. Maar er is nog heel wat te
doen op het gebied van de buitensport,
planalogie, verbetering van het winkel-
milieu in het centrum van het dorp;
welzijnsplan. De woningbouw blijft een
probleemgebied. Er is werk genoeg aan
de winkel", aldus Burg. Vunderink.

Later in de vergadering nam de heer
Vunderink afscheid van de heer G.J.
Bannink. "Ik zal er aan moeten wennen
nu u niet meer naast me zit. Er is in die
acht jaren dat u wethouder was veel tot
stand gekomen. U hebt steeds het
belang van de Vordense burgers goed in
het oog gehouden. Altijd had u warme
belangstelling voor de menselijke kant
van de zaak. Wij zijn u dan ook veel
dank verschuldigd. U deed uw werk
belangeloos, niet om er financieel beter
van te wórden. De bevolking en de raad
hebt u daarmede vele diensten bewezen.

Persoonlijk zeg ik, ik zal u missen. Uw
prettige samenwerking en de loyaliteit,
alsmede de humor tijdens de discus-
sies", aldus Burg. Vunderink.

SterlA en wijsheid

G. Chr. Voerman
(CDA)

A.J Stoltenborg
(P.v.d.A.)

B. van. Tilburg
(P.v.d.A.)

NIEUWS

VAN DE

KERKEN

Goede start-dag Hervormde kerk.
Het was zondagmorgen 3 september al
vrij vroeg een gezellige drukte in het nog
nieuwe Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat te Vorden. De plaatselijke Her-
vormde gemeente hield daar namelijk
met jongeren en ouderen de zo genaam-
de startdag aan het begin van het
komende "seizoen". Vanaf half tien
werden de deelnemers-deelneemsters in
de hal van het centrum ontvangen.
Daarna ontvingen zij in de ontmoetings-
ruimte koffie en hadden alle gelegenheid
om alvast een kijkje te nemen bij de
verschillende "stands" verspreid over de
zalen en kamers van het dorpscentrum.
Het was een soort "etalage-kijken" en
verrast op-kijken van de vele activiteiten
die vrijwel, gelukkig, elke gemeente kent
en ontplooit: het werk van het Neder-
lands Bijbel Genootschap; het werk van
de Zending; het Jeugdwerk: clubs, zon-
dagsschool, jeugdkerk; het jeugdkoor
Inter Christ, het veelomvattende werk
van de drie Hervormde Vrouwengroepen
de Wildenborch, Linde en het dorp
Vorden; het kringwerk met de gespreks-
groepen, het verjaardagsfonds enz.

Om half elf begon in de grote zaal
(toneelzaal/gymnastiekzaal) de kerk-
dienst/gemeentesamenkomst. Jeugdou-
derling Oskamp begroette de aanwezi-
gen en had een aandeel in de leiding van
de dienst, die door ouderen en jongeren
werd meegemaakt. De grote zaal was

vrijwel geheel bezet. Door de jeugd van
zondagsschool en jeugdkerk werd het
thema van de dag: "Klein beginnen" op
het podium uitgebeeld en uitgespeeld:
de ene Abraham die uitgroeit tot een
groot volk: de boom (het volk) wordt hoe
langer hoe dikker/hoe groter; het kleine
mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote
boom; de ene Jezus (hoe klein begonnen)
omvat en omspant met zijn Evangelie
liefdevol de grote wereld. Eigentijdse
liederen werden door oud en jong
gezongen, begeleid door een combo en
een koperkwartet van de Chr. muziek-
vereniging "Sursum Corda".

Ook het jeugdkoor Inter Christ zong op
goede wijze enkele liederen in deze
dienst. Ds. Veenendaal verzorgde de
tekst en uitleg. De Bijbelgedeelten wer-
den gelezen door mevrouw Elsbeth
Regelink-Broekgaarden. Het was een
fijne dienst met veel afwisseling. Na deze
dienst werd in een aantal groepen (de
indeling stond op het naamkaartje reeds
aangegeven met een letter) met elkaar
gepraat over een drietal vragen vermeld
op de uitgereikte liturgie. Het Dorps-
centrum bleek uitermate geschikt te zijn
voor zo'n dag. Velen lieten blijken dat ze
zeer ingenomen waren met dit goede
centrum "Een geweldige aanwinst voor
ons dorpsleven...", zei menigeen. De
broodmaaltijd werd gezamenlijk genut-
tigd in enkele grote groepen. Na half
twee waren de stands "bemand" en kon
iedereen een indruk krijgen van de
verschillende gemeenteactiviteiten. Nu
kijken en... in de toekomst zelf ook
meedoen! Er waren verschillende thee-
posten in het dorpscentrum. Om half
drie werd, terwijl de kerkklok luidde,
overgestoken naar de Hervormde dorps-
kerk. Ds. Krajenbrink leidde daar de
korte sluitingsdienst. Het orgel werd
bespeeld door de cantor-organist Rudie
van Straten. Hij leerde de gemeente ook
een canon zingen. In de korte prediking

kwam naar voren: na de start komt het
gaan, het samen op weg zijn naar de
finish. Hoe zeer hebben we elkaar
onderweg nodig: hand en voet, oog en
oor. Gelukkig heeft de kerk de Geest in
de rug. En dat helpt. Staande werd
gezongen een lied van Ds. Jaap Zijlstra
(de a.s. Gereformeerde dominee van
Vorden) dat als gezang 249 is opgeno-
men in het Liedboek voor de kerken.

Plattelandsvrouwen
stelden
winterprogramma
vast
De eerste bijeekomst van de afd. Vorden
van de Ned. Bond van Plattelands-
vrouwen zal dinsdagmiddag 12 septem-
ber voor de eerste keer in het nieuwe
seizoen worden gehouden in zaal Smit.
Mevr. T. Ridderhof-Meesters zal dan
iets gaan vertellen over de klooster-
gemeenschap "Taizë" in Frankrijk.
Donderdagmiddag 14 september bren-
gen de dames een bezoek aan een tuin-
centrum in Nieuw Millingen, tevens zal
het speelgoedmuseum in Tonden wor-
den bezocht. Woensdag 20 september
zal de toneelspeler Johan Lauxstermann
naar Vorden komen. Hij zal dan het
boek "Deman op de schimmel" voor-
dragen.

Woensdag 11 oktober verteld de vrou-
wenarts Dr. Eijgenraam over zijn werk.
Mevr. E.J. van Leuvensteyn-Breukink,
herbergierster in Bronkhorst zal op
woensdag 22 november een lezing met
dia's houden over Bronkhorst, de klein-
ste stad van Nederland. De gezamen-
lijke feestavond met Jong Gelre en de
GmvL zal worden gehouden op vrijdag 3
november in het dorpscentrum. Het

Kerstfeest zullen de dames vieren op
woensdag 20 december. Voorts ligt het
in de bedoeling enkele kursussen te
organiseren zoals een kursus Engels,
kralenkursus, pottenbakken, etc. Ten-
minste wanneer er voldoende belang-
stelling voor bestaat. Ook is er dit
seizoen weer het bekende gymclubje
o.l.v. mevr. v.d. Broek, volksdansen
o.l.v. mevr. Bootsma, terwijl mevr.
Turfboer mee zal helpen het zangkoortje
nieuw leven in te blazen.

Bejaardentocht
Op maandag 28 augustus vond zoals
ieder jaar het uitstapje plaats van onze
bejaarden. Dit maal werd een tocht
gemaakt van Zutphen naar Emmerich,
met de boot van een bekend reisbureau,
's Morgens werden onze bejaarden van
de Ned. Kerk naar Zutphen gebracht,
gedeeltelijk per bus, en verder met
particulier vervoer. Om ruim half negen
vond de start plaats, vanaf de IJssel-
kade, eerst over de rivier de IJssel en
daarna over de Rijn naar Emmerich. Dit
jaar was de belangstelling bijzonder
groot, ruim 200 personen, en zelfs door
bejaarden buiten de gemeente Vorden,
die door hun kennissien geïnspireerd
waren deze tocht mee te maken waren
van de partij. De stemming zat er dan
ook al gauw in, en het was dan ook één
grote amilie. Iedereen praatte met ei
kaar, en mensen die elkaar in jaren niet
gezien hadden, ontmoeten hier elkaar.

Het weer was zeer gunstig met af en toe
een zonnetje en Kluvius dreigde wel,
maar liet zich gelukkig de hele dag niet
zien. Er woei een stevige bries, maar
niettemin waagden zich af en toe enkele
passagiers op het dek en genoten van het
landschap. De groene uiterwaarden,
met haar rood en zwart bonte koeien, en

Bi'j ons in d'n Achterhook
'k Fletse nog effen nao Olbert van de Pasop". Olbert hef laats nog un

paar witte Weners van mien ekoch en 'k wazze benijd hoe 't um d'r met
egaon was. "I'j goat maor, in huus zitten kö'j toch neet" was 't antwoord
van mien vrouw die wat zat te soezebollen bij de inzegening van de ni'je
paus. Olbert ston met de windbuks in de hande onder de nötteboom.
"Wat maak i'j dan, wij de paar veugeltjes die'w nog oaver heb ok nog an
de grond schieten? Ik dachte nog wel da'j lid van de dierenbescherming
wazzen". "Laot um maor", begon zien vrouw Hente metene, "Olbert is
zich an 't afreageren". "Wil 't neet met de varkens of is ow un koe of duur
knien kepot egaon?" An zukke dinge denk i'j 't eerste at un boer moeiluk-
hejen hef en in die gevallen mot e zich afreageren. De piesologen heb
uutevonnen dat dat better veur de zenuwen is. 'n Enen dut dat op de
vrouw, 'n ander op de hond, Olbert dei'j 't op de mussen. "Oh nee,
gelukkug neet, maor Olbert is vanmiddag weer met de poletiek tegange
ewes too'w vesite hadd'n. Toen kwammen de wetholders vekiezingen
vanzelf weer te spraoke en daor wind Olbert zich deze keer nogal oaver
op". "Och man, begon ik tegen Olberg, '"laotze toch, maak ow daor toch
neet druk oaver".

"Wo'j dat soms goed praoten", kwam e mien fel in tegen. "Anders i'j ow
ok altied op de vlakte, dan bu'j ok gin vleis en gin vis. Al Hek ut t'r soms
wel op da'j nogal links bunt want 't geval Spiegelenberg hè'j ok niks van
eschreven a'j van de andere kante waarn hè'j daor wel kretiék op ehad".
"Luuster us Olbert, Contact is un neutraal blad veur 't ni'js en wi'j

prebeert dat zovölle meugeluk zo te holl'n". "Dan zet t'r maor in dat ik in
dit geval lange neet neutraal bunne. Ik vin 't gewoon gin wark um ene die
achjaor wetholder is ewes en dat ok weer wil wodd'n eerste op de lieste te
zett'n bij de vekiezingen en dan, at zee de stemmen binnen heb te zeggen
"Hoepel maor op". Dat heurt gewoon neet". "Joa maor, daor kont toch
wel moeijlukhejen ekommen wean nao de vekiezingen oaver ut te voeren
beleid?". "Da's flauwekul, van 't winter al, un helen tied veur de
stemmeri'je, wis mien een van de vier wetholders-kandidaten van 't
C.D.A. te vetell'n dat Bannink gin wetholder meer zol wodd'n. Ik gleuven
dat nog zo drek neet, veural neet umdat e later ok nog weer eerste op de
lieste ston. Zie en dat steel mien now vedraaid krange an. Da 's niks anders
as de kiezer un betjen veur de gek holl'n um gin ander woord te
gebruuken. Eers net doen of alles goed is en a 'j de wins binnen heb met de
warkelukheid veur 'n dag kommen. Da 's gin meniere van doen. Daormet
maak zee de poletiek en 't C.D.A. tot un lachterjen. Daor kump nog bij
dat zee hier in Vorden in de zommer, at onzen börgemeister ergens in 't
noorden des lands an 't zeilen is, ok nog un loco mot hemmen. Ene die
beveurbeeld un buutenlandse folklore-groep in eur eigen taal kan
toespreken. Dan mag i'j toch vewachten dat e dat in 't frans, duits of
engels kan. Of neet soms?" "Jao maor dat zal un ni'jen toch ok wel
können?" "Daor heb ik zo mien gedachten oaver". "Lao'w maor nao de
kniens goan, Olbert, wi'j komp t'r toch neet uut". En met de kniens was
alles goed. Die sleepen lekker en hadd'n nog geen weet van 't gemier bi'j
ons in d'n Achterhook. H. Leestman.

de spitse kerktorentjes in de verte, met
zo af en toe een boot die voorbij kwam
maakte toch alles tot een zeer rustig
geheel.

Om half tien werd er koffie gedronken
die ons best liet smaken. Daarna werden
er bonnetjes uit gedeelt, waarvan ieder
enkele consumpties kon bestellen. Te-
gen twaalf uur werden er heerlijke
broodjes geserveerd, met koffie, en zoals
het spreekwoordt luidt: Als de kat muist
dan miauwen ze niet, was hier van
toepassing. Ineens was het een kwartier-
tje rustig, en daarna kwamen de tongen
weer los. Als verrassing werd de reis
muzikaal opgeluisterd door de heer
Willem Lindenschot, (alias Derk Jan
Holthuizen) en Tante Zus (alias Gerritje
Brummelstruik) die de passagiers door
haar voordracht, en geestige moppen, de
lachspieren danig in beweging zette. Na
de lunch werd er nog vele malen getrac-
teerd op sigaren, sigaretten, snoep en
hartige hapjes. Om half twee werd er
aangemeerd in Emmerich. Iedereen
mocht van boord, en moest om vier uur
weer aanwezig zijn. Die gene die om
enige reden niet van de boot wilden, of
soms slecht ter been waren, mochten op
de boot blijven, waar men toch nog
genieten kon, van alles wat er op de
drukke Rijn te zien was.

Om vier uur was iedereen weer aan
boord, waarna nog enig oponthoud
volgde, voor de gebruikelijke formali-
teiten van de douane. Daarna zette men
ful speed stroomafwaarts de thuisreis in.
Ook nu werden de dorstige kelen weer
gelest, gelang naar ieders behoefte en
smaak. Tegen vijf uur werden de tafels
gedekt en tegen zessen had het diner
plaats aan boord van de boot. Allen
lieten het zich goed smaken, het eten
was voortreffelijk, en een ieder smulde
dat het een lust was met als slot een
heerlijke sorbet, die er in ging als koek.

Even als 's morgens de heer Remmers
een welkomstwoord! had gesproken tot
de passagiers, sprak hij nu het slot-
woord, voor de medewerking en het
slagen van deze dag, en sprak ook zijn
dankwoord uit voor het personeel van de
boot voor hun goede zorgen. Tante Zus
sprak namens de passagiers een dank-
woord voor het organiserend comité, die
dit alles mogelijk gemaakt had, want dit
werk vergt toch een enorme voorberei-
ding en werd gevolgd met een hartelijk
applaus voor deze dames en heren. Wij
allen hopen dan ook dat er nog meer
reizen zullen volgen want ook alleen-
staanden hebben van deze reis genoten,
die misschien zelf nooit zoiets zouden
ondernemen. Maar nu was het één grote
familie en we kunnen dan ook met veel

plezier op deze dag terugzien, die voor
honderd procent geslaagd mag heten, en
voor iedereen in de toekomst aan te
bevelen is. Tot slot kwamen we circa half
negen in Zutphen aan, waar vele kennis-
sen en familieleden hun verwanten weer
verwelkomden. Nogmaals veel dank aaq
het gehele commité namens alle passa-
giers voor deze onvergetelijke dag.

Een passagier

Nutsfloralia
De jaarlijkse bloemententoonstelling
van Florida wordt dit jaar gehouden op
vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17
september a.s. in de zaal van Hotel
Bakker. Zoals elk jaar zijn er ook nu
weer wedstrijden aan verbonden. Een
ieder kan hieraan meedoen. Er zijn vele
prijzen beschikbaar voor de mooiste
inzendingen, die vakkundig beoordeeld
zullen worden. Gezien de resultaten opd
de lesavonden zullen de inzendingen van
de cursisten zeker de moeite waard zijn.
Wij hopen, dat ook oud-cursisten op
deze tentoonstelling laten zien, dat zij
het bloemschikken nog niet verleerd
zijn. De plaatselijke bloemisten zullen
evenals voorgaande jaren een stand ver-
zorgen. Al met al een goede reden, om
op één van bovengenoemde dagen een
bezoek te brengen aan de Floralia-
tentoonstelling. Laten wij zeggen tot
ziens. Nadere gegevens omtrent tijd en
plaats van inlevering vindt u elders in
een advertentie in dit blad.

L.R. en P.C.
De Graafschap
Paarden
Op zondag 27 augustus nam de rij-
vereniging deel aan het jaarlijkse con-
cours-hippique te Bathmen. In de afde-
lingsdressuur viertallen behaalden de
ruiters een fraaie tweede plaats. Eerste
werd het viertal van Geesteren; de
andere plaatsen waren voor Barchem,
Lochem en Bathmen. In de individuele
dressuur klasse L behaalde Jan Hiddink
met Preciosa bovendien een 5e prijs.

Pony's
In Gorssel organiseerde de L.R. en P.C.
Semper Fidelis een concours voor pony's
op zaterdag 2 september. De ponyclub
startte hier uitsluitend in de individuele
rubrieken en behaalde de volgende
resultaten: Albert Bielderman met Eve-
ning Sunset: 2e prijs dressuur klasse
B-l. Hennie Lenselink met Sulvius: 3e
prijs dressuur klasse B-l. Rob Havenaar
met Banjo Boy: 3e prijs dressuur klasse
L en 4e prijs springen klasse B.



Teleurgestelde "Vorden"-trainer Henk
Spikker: 'Ik ga door tot het laatste fluitje9

Het zit de 40-jarige Deventernaar Henk Spikker niet mee als trainer van de
voetbalvereniging "Vorden". Op voorhand is de taak die hem op de schouders is
gelegd niet gemakkelijk. Want om een trainer als Herman de Weerd te moeten
vervangen, die behalve het eerste jaar toen "vorden" degradeerde, louter successen
heeft gekend is niet gemakkelijk.

De oefencampagne en bekerwedstrijden
is voor de geelzwarten op een grote
desillusie uitgelopen. Niet minder dan
drie keer werd een 6-1 nederlaag gele-
den. Een teleurstelling voor trainer
Spikkert? "Ja dat kun je wel zeggen. De
resultaten zijn met bitter tegengevallen.
Doch het meest is mij de spelersgroep in
zijn totaliteit tegengevallen. Toen ik
naar Vorden kwam dacht ik een sterke
selectie aan te treffen. Dit bleek niet het
geval te zijn. Vooral wat onder de vaste
eerste elftalspelers aan materiaal aanwe-
zig is, is me kwalitatief gezien niet
meegevallen," zo zegt Henk Spikkert.

"Voor het feit dat we zoveel nederlagen
hebben geleden is trouwens wel een
verklaring. Veel spelers zijn laat op
vakantie geweest waardoor ik een beroep
moest doen op spelers uit het tweede
elftal. En juist deze spelers zijn geen
akseptabele vervangers. Overigens heeft
het ons ook wel tegengezeten. Bert
Vlogman is weliswaar hersteld, maar is
nog steeds niet de oude. Geert Heersink
is ook praktisch niet aan de bak geweest.
Deels door vakantie en deels door een
blessure. Zondag tegen de Witkampers
heeft hij voor het eerst een hele wedstrijd
gespeeld. In de eerste helft speelde hij
uitstekend, maar na de rust viel hij
konditioneel sterk terug", aldus de
"Vorden"-trainer. Vooral het midden-
veld heeft het volgens de heer Spikkert
zondag behoorlijk laten afweten. André
te Velthuis speelde de laatste weken
fantastisch, zondag was hij nergens. Een
behoorlijke teleurstelling voor mij. Te-
meer daar ik altijd graag wil winnen.
Wij zullen er in ieder geval alles aan
doen zo goed mogelijk te eindigen.
Keihard werken, ik ga door tot het
laatste fluitje. Vergeet niet, zo konsta-

teert Henk Spikkert, dat "Vorden" zich
het afgelopen seizoen ook maar net heeft
weten te handhaven in de KNVB. Eén
puntje meer dan de onderste".

Intussen is de heer Spikkert sedert
zondag ook doelman Gerard ten Have
kwijt. Ten Have kreeg in de oefen-
campagne enorme konkurrentie van de
van Ruurlo overgekomen Wim Harms.
Deze laatste manifesteerde zich zo goed
dat hij door trainer Spikkert als vaste
doelman werd gekozen. Voor Gerard ten
Have was dat aanleiding om vorige week
maar helemaal niet te verschijnen toen
hij reserve stond. Afgelopen zondag
bedankte hij zelfs als lid. Wat de voet-
balvereniging "Vorden" momenteel ech-
ter het meest bezig houdt is de vraag
"zullen we het volgend seizoen tot een
ledenstop moeten overgaan". Het ziet er
namelijk wat de velden betreft niet erg
rooskleurig uit. Wanneer de aanwas van
de leden (dit jaar kwamen er weer 40
aspirant-voetballers bij) zo door blijft
gaan, dan zal een ledenstop niet te
vermijden zijn.

"Vorden" telt momenteel acht senior-
elftallen, 7 juniorteams en zes pupillen-
teams. De jongste loot aan de stam zijn
de welpen (jongens in de leeftijd van 6-8
jaar). Hiervan zijn twee elftallen. Dit
alles betekent dat er wekelijks 23 teams
van "Vorden" in aktie komen. De
vereniging beschikt over twee speelvel-
den en één trainingsveld. Een vierde veld
is bittere noodzaak. Thans wordt het
trainingsveld ook voor competitievoetbal
ingeschakeld. Het wachten in Vorden is
nog steeds op de sportnota. Wanneer
deze is verschenen kunnen er spijkers
met koppen worden geslagen.

>

i

Voetbal
1 selboys l - Sv. Ratti l afd. zaterdag 0-2
^hterdagmiddag was het voor Sv. Ratti l
de eerste competitie wedstrijd. Dit was
tegen de Uselboys l uit Zutphen. De
eerste helft speelde Sv. Ratti met de
wind tegen, men probeerde zoveel moge-
lijk de bal in eigen bezit te houden wat
uitstekend gelukte waardoor de rust
ingegaan werd met een 0-0 stand. De
tweede helft een veel sterker Sv. Ratti.
Na 20 minuten spelen gaf W. Stokkink
een prachtige dieptepase af aan H.
Eggink die voor de doelman kansloos
inschoot Sv. Ratti bleef goed doorgaan
en was over alle delen heer en meester op
het veld.

Het was W. Stokkink tenslotte die met
een mooi schot de zege voor Sv. Ratti
veilig stelde.

Programma afd. zaterdag
Sv. Ratti l - Erica 2; Sv. Ratti 2 - Zelos
3; Sv. Ratti 3 vrij; Sv. Ratti 4 - sp.
Haarlo 3.
afd. jeugd: Zelos Al - Sv. Ratti Al; Sv.
Ratti BI - Wilhelmina SSS B2; Erica C2
- Sv. Ratti Cl
Vorden Al - Almen Al; Vorden A2j - H
en K Al; Eerb. B. BI - Vorden BI;
Eerb. B. B2 - Vorden B2; Almen Cl -
Vorden Cl; Vorden C2 - Baakse B. Cl;
Vorden C3 - Gaz. Nwl. C2.

Programma Zondag 10 september
Sp. Neede - Vorden; Vorden 2 - Grol 5;
Warnsv. B3 - Vorden 3; Fortuna Wl -
Vorden 4; Vorden 5 - Oeken 4; Vorden
6- Be-QuicK 6; Erica 6 - Vorden 7;
Vorden 8 - Sp. Lochem 10.
Sv. Ratti l - Baakse Boys 1; Sv. Ratti 2 -
Erica 9; sp. Lochem 7 - Sv. Ratti 3.
afd. dames V en L l - Sv. Ratti 1; Sv
Ratti 2 - Markelo 1.

Uitslagen afd. zaterdag
Uselboys l - Sv. Ratti l 0-2; sp. Ambon
2 - Sv. Ratti 2 3-1; Sv. Ratti 3 - sp.
Ambon 3 5-3; A.Z.S.V. 6 - Sv. Ratti 4
6-0.
afd. jeugd: Sv. Ratti Al - De Hoven Al
af gel. Erica B2 - Sv. Ratti BI 1-0; Sv.
Ratti Cl - KI. Dochteren Cl 3-1.
Keyenb. B. Al - Vorden A2 3-1; Vorden
BI - Almen BI 8-0; Vorden B2 - Ga/.
Nwl. BI 0-8; Vorden Cl - sp. Brummen
Cl 3-1.

Uitslagen afd. zondag
Warnsveldse boys 6 - Sv. Ratti 2 0-2; Sv.

Ratti 3 - V.v.Vorden 5 0-1.
Vorden - Witkampers 1-2; sp. Neede 2 -
Vorden 2 1-0; Vorden 3 - sp. Brummen
4 2-0; Vorden 4 - Noordijk 2 1-4; Ratti 3-
Vorden 50-1; Baakse b. 4 - Vorden 6
0-4; Vorden 7 - SHE 58-1; Eerb. B. 7 -
Vorden 86-1.
afd. dames: Sv. Ratti l - Lemerlerveld l
0-1; Reünie l - Sv. Ratti 2 3-0.

Vorden verliest thuis van Witkampers
1-2.
Het betere spel van de Witkampers
tegen Vorden werd twee minuten voor
tijd beloond, waarbij echter een grote
fout van Reinier Teerink aan vooraf
ging. Bij een poging de bal terug te
spelen op de voortreffelijke doelman
Wim Harms, pikte Dick Dijkman hem
op links de bal af. Bennie Draayer, juist
in het veld gekomen voor Appie Woeste-
nenk, tikte de bal voor een leeg doel
tegen de touwen 1-2. Een tegenvaller
voor de thuisclub dat reeds binnen de 30
seconden een 1-0 voorsprong had geno-
men. Een combinatie tussen André te
Velthuis en Hans Oosterink werd fraai
door Geert Heersink afgerond. Na dit
snelle doelpunt kreeg Witkampers in het
verdere verloop van de eerste helft een
veldoverwicht, waarbij verschillende mo-
gelijkheden onstonden om de gelijkma-
ker te produceren. Met name Appie
Woestenenk had het vizier niet goed
gericht, terwijl bovendien doelman
Harms keurig werk verrichtte. De rust
ging in met de stand 1-0.

Na de hervatting ongeveer hetzelfde
spelbeeld. Witkampers het meest aan-
vallend en bovendien agressiever. In de
tiende minuut had Vorden geluk dat
scheidsrechter Nijkamp, die geen sterke
indruk maakte, g*een strafschop gaf toen
Dick Dijkman door doelman Harms
werd vastgehouden. Het was uitstel van
executie want twee minuten later knalde
Appie Woestenenk met een uitermate
fraaie treffer de ploegen naast elkaar
1-1. Na dit doelpunt kansen voor beide
teams doch gescoord werd er niet meer,
behoudens in de slotfase toen Bennie
Draayer ervoor zorgde dat Witkampers
opgewekt kermis kon gaan vieren 1-2.

Bridge!
Voor velen blijkt het bridgespel nog een
onbekende bezigheid. Er wordt nog te
veel gedacht, dat is te moeilijk voor mij,
dat leer ik toch niet. Niets is minder
waar. Er wordt bij bridge gespeeld met
dezelfde kaarten als met de meeste
andere kaartspelen. Toch is hiermee een
groot verschil. Bridge kan worden ge-
speeld in verenigingsverband waarbij
dan het wedstrijdelement niet ontbreekt.
Dat bridge zo veel moeilijker zou zijn
dan andere kaartspelen och, dat valt
heus wel mee. Bij bridge bestaan er veel

meer mogelijkheden, men raakt er
practisch nooit op uitgestudeerd en dat
maakt het spel juist zo levendig. Er hoeft
bij dit spel niet om geld of prijzen te
worden gespeeld en toch blijft het inter-
ressant.

Maar wie meer hierover wil weten, er
bestaat al 10 jaren in Vorden een bridge-
club. Er is gelegenheid om te komen
kennismaken op de clubavonden. Deze
worden gehouden in een zaal van het
"Pantoffeltje" en beginnen voor het
nieuwe seizoen op donderdag 14 septem-
ber a.s. Het is ook bekend dat er nog
veel z.g. thuisbridgers zijn in Vorden,
doch om echt meer aan dit mooie spel te
kunnen beleven bestaat voor dezen hier
de mogelijkheid om dit bij de club in
wedstrijdverband te doen. Voor belang-
stellenden evt. opgave nieuwe leden zie
advertentie in dit blad.

Geen revanche voor
zwemjeugd
Ter voorbereiding op de zwemcompetitie
(D-afdeling), welke zaterdag 9 septem-
ber in Eefde van start gaat, gingen de
jongens en meisjes van "Vorden '64" in
Gorssel op bezoek bij de Nymph. Dit als
revanche van de ontmoeting Welke enke-
le weken geleden in Vorden werd gehou-
den en die in een grote overwinning voor
Gorssel eindigde. Vorden had dus iets
goed te maken. Het werd echter geen
overwinning voor Vorden, hoewel het
puntentotaal niet ver uit elkaar lag.
Mede doordat het Vordense team duide-
lijk sterker was dan in de eerste wed-
strijd. Er werden zes eerste plaatsen
behaald. Het slotnummer de estafette
werd royaal door Vorden gewonnen.
Trainer M.J. Westrik konstateerde na
afloop dat het Vordense team ditmaal
zeer gemotiveerd te werk ging zodag hij
de competitie met vertrouwen tegemoet
zag.

Diplomazwemmen
Voor de laatste keer vond in dit seizoen
in het zwembad "In de Dennen" diplo-
mazwemmen plaats. Hiervoor hadden
zich 67 kandidaten aangemeld. Onder
het toeziend^og van de heren H. v.d.
Riet uit D^Bichem en G. Aalbers uit
Zutphen, fijt namens de KNZB aan-
wezig waren, kon na afloop worden
medegedeeld dat alle kandidaten waren
geslaagd. Cl^-badmeester M.J. Weste-
rik kon aa^K kandidaten het A en B
diploma ui^&en en aan 21 jongelui de
hogere zwemdiploma's. In totaal werden
dit seizoen in Vorden 212 zwemdiplo-
ma's uitgereikt. Dit zijn er 68 minder
dan vorig jaar. De oorzaak hiervan is
gelegen in het slechte zwemseizoen,
maar ook door de verminderde belang-
stelling voor het diplomazwemmen. De-
ze tendens is niet alleen plaatselijk maar
ook landelijk waar te nemen.

Dammen
Vordense dammers volop in aktie
Voor de onderlinge competitie van de
Vordense damclub werden de volgende
wedstrijden gespeeld: Jansen-Sloetjes
2-0; Wansink-Rossel 1-1; Wiersma-
Wentink 2-0; Nijenhuis-Oukes 1-1; Es-
selink-Slutter 0-2; Dimmendaal-Krajen-
brink afg.; Hiddink-A. Graaskamp 2-0;
Ruesink-Lankhaar 2-0; Wesselijk-Huls-
hof 2-0; Masselink-Hoenink 2-0.

Jeugd: W. Rietman-B. Voortman 2-0;
R. Brummelman-A. Plijter 1-1; E.
Brummelman -M. Bulten 2-0; R.
Bruinsma-P. Eckringa 0-2; R. Bulten -
G. Brinkman 2-0; W Rietman - H.
Vreeman 2-0; P. Eckringa - E. Brum-
melman 2-0; M. Bulten-B. Voortman
2-0; G. Brummelman - G. Brinkman 2-0
G. Brummelman - R. Bulten 2-0.

Oriënteringsrit
•Graafschaprijders'
Zondag 10 september aanstaande orga-
niseert de V.A.M.C. "De Graafschap-
rijders" weer een oriënteringsrit door de
omgeving van Vorden. Lengte ongeveer
50 km. De uitzetters zijn J. Luiten en W.
D. Wisselink. Iedereen kan deelnemen
per auto, motor of bromfiets en er kan
ingeschreven worden in de A, B of
toerklasse. Deze laatste klasse rijdt
volgens een eigen eenvoudig reglement,
de overige klassen rijden volgens KNMV
'regelement 1976. De prijzen zullen dit
keer bestaan uit prachtige bekers,
standaards e.d. Dit is de voorlaatste rit
welke meetelt voor de clubkampioen-
schappen en de start is vanaf half twee
bij café rest. Schoenaker te Vorden,
alwaar ook de finish is.

Een brief uit Isfahan

L.S.

Het is al weer even geleden dat wij u
schreven over ons werk. Intussen hebt u
via de radio en/of kranten wel gemerkt
dat het in Iran niet erg rustig is. Tijdens
de hevigste relletjes twee weken geleden
waren wij voor een weekend op de
blinden boerderij buiten Isfahan en pas
op zaterdag toen we in de stad kwamen,
kregen we in de gaten dat er iets mis
was. Meer soldaten als gewoonlijk en
zelfs tanks. Het bleek al spoedig dat
tijdens het Iraanse weekend hotels en
banken waren aangevallen en dat de
politie de militairen gevraagd had om de
zaak over te nemen. Op dit moment is
alles weer rustig, er is nog steeds een
uitgaansverbod van 's avonds 10 tot -'s
morgens 5 en er zijn ook nog altijd tanks
op strategische punten maar voor de rest
is alles weer gewoon. Het is erg moeilijk
om er achter te komen wie nu eigenlijk
die relletjes veroorzaakt. Een groepering
die zich Islamitisch - Marxistisch noemt,
heeft er zeker mee te maken maar wij
hebben de indruk dat deze mensen zelf
nauwelijks weten wat Islamitisch is,
laat staan Marxistisch. Het is ook
duidelijk dat vrij veel rechtse moslims
het niet met het regeringsbeleid eens zijn
en zij protesteren ook. Deze mensen
willen een Islamitische staat met de
Koran als grondwet net zoals in Saudie
Arabië en Lybië. De brand in Abadan,
overigens meer dan 500 km van Isfahan,
heeft de gemoederen wat bedaard, het
grote aantal slachtoffers (laatste cijfer
430) kwam voornamelijk omdat de
deuren van de bioscoop op slot waren en
de man met de sleutels in het café zat.
Deze brand heeft echter de mensen laten
schrikken en de geestelijke leiders heb-
ben nu ook verklaard dat ze tegen dit
soort geweld zijn. Drie dingen vallen op:
- 85 tot 90% van de relletjes trappers
zijn jongeren russen de twaalf en twintig
jaar.
- De gewone man in de straat moet niets
van deze toestanden hebben, de levens-
standaard van de mensen is dor het
oliegeld de laatste jaren steeds om hoog
gegaan en men wil niet terug. De meeste
mensen zien niet dat de regering het geld
ook anders kan gebruiken. Het leven
onder de Shah is steeds beter geworden
dus moet de Shah wel goec^w.
-De relletjes zijn tot nu t^Bniet anti
christelijk, de kerk en zijn ij^Bhiten zijn
gelukkig met rust gelaten. ^™

Ons dagelijks leven is door Wtalles niet
veel verandert, Jan besteej^Be meeste
tijd aan het blindenwerk wPnaast de
gebruikelijke moeilijkheden loopt dat
vrij goed. Op de boerderij hebben we
moeilijkheden met het vinden van staf-
leden. Het laatste half jaar zijn twee
mensen weggegaan en we hebben nog
geen nieuwe kunnen vinden. Mocht één
van u een jongeman wetejn russen de 20
en 25 jaar die wel naar Iran wil komen
voor twee jaar op zakgeld basis, laat
diegene dan kantakt opnemen met het
ADB in Leusden. Op Christoffel, het
jongensinstituut, zitten we te wachten op
een nieuwe telefoonaansluiting met
schakelbord zodat we onze telefonisten-
cursus nog beter kunnen geven. Op
Nurayin, het meisjes instituut, was het
belangrijkste gebeuren de aankomst van
een trampoline. Miss Knill, het hoofd
van Nurayin, is een gymnastiek lerares
en met behulp van de trampoline kan ze
kinderen leren zich beter te bewegen.
We zijn in Nurayin ook bezig met het
vernieuwen van een badkamer voor de
blinde meisjes; een tijd en geld rovend
karwei.

Het was echter hard nodig want de
badkamer, die op de bovenverdieping
ligt, lekte zoveel dat de plafonds voort-
durend naar beneden kwamen. Naast
het blindenwerk wordt Jan steeds meer
betrokken met andere werkzaamheden
voor de kerk. Eén daarvan is het
adviseren van de stafleden die de hostels
leiden. De kerk heeft twee hostels, één
voor meisjes en één voor jongens. In deze
hostels komen ziende kinderen die om
de één of andere reden niet thuis kunnen
zijn. De ouders zijn gescheiden of
overleden of er is steeds ruzie thuis of
men woont zo afgelegen dat er geen
middelbare school is en met moet in
Isfahan komen om verder te leren. Het
zijn dus min of meer gezinsvervangende
tehuizen waarbij de stafleden als "vader
en moeder" optreden. Het kontakt met
thuis wordt echter gestimuleerd. Door
het dagelijks kontakt met deze voor-
namelijk moslim kinderen is er een
mogelijkheid om over het Christendom
te praten en ze in kontakt te brengen
met de kerk.

Jan zijn taak ligt voornamelijk op het
administratieve terrein. De stafleden
hebben daar geen ervaring mee en het is
toch nodig dat er een fatsoenlijke
boekhouding is met een goed personeels-
beleid. Tenslotte is tijdens het bezoek
van Dr. Ir. N.C. Keulemans van het
ADB in het voorjaar afgesproken dat we

KIEZERSBEDROG
Wat hebben wij Nederlanders niet de mond vol gehad over het kiezers-
bedorg toen het erom ging wel of geen kabinet den Uyl. Wel in Vorden
/i t ten we in hetzelfde schuitje. Wanneer je als lijsttrekker van de grootste
partij, in dit geval het CDA, het presteert om 32 procent van de geldig in
Vorden uitgebrachte stemmen te verwerven, dan heb je een uitzonderlijk
hoge score behaald. En als dan blijkt datje bovendien 68 procent van alle
op het CDA uitgebrachte stemmen hebt veroverd dan moet je toch de
Koning te rijk zijn. Wanneer iemand een dergelijk aantal stemmen weet te
vergaren dan is het beslist niet alleen het bovenste vakje van de CDA-lijst
rood maken. Nee dan wordt bewust de persoon gekozen. Dan heeft de
plaatselijke bevolking duidelijk te kennen gegeven: "Bannink wij willen je
weer op de wethouderszetel. Samen met het college heb je het goed
gedaan".

Het Vordense kiezersvolk blij dat het gevoerde beleid met Bannink wordt
voortgezet, wordt dan enkele maanden later toch wel even op een
reusachtige manier voor schut gezet. Onderling gekrakeel en misschien
wel afgunstig op het succes van Bannink, geeft spanningen binnen de
CDA. In plaats hem als één man kandidaat te stellen (de kiezers wilden
het immers zo) wordt het allengs duidelijk binnen de CDA fraktie:
"Bannink je bent stout en ongehoorzaam geweest. Je had veel meer met
ons moeten overleggen. Voor straf moet je in de hoek gaan staan, eh sorry
we bedoelen je kunt je wel weer kandidaat stellen, we steunen je toch
lekker niet. En waarde vriend Bannink of je nu veel stemmen hebt gehaald
en of je nu je werk goed hebt gedaan, dat kan ons allemaal niets schelen.
En met jouw kiezers hebben we ook niets te maken. Begrepen? En wat
doet dan een zich zelf respekterend man. Hij trekt zich terug als
kandidaat.

Goed de kiezers zijn bedrogen en het leven gaat verder. Dat neemt niet
weg dat de opvolger van de heer Bannink de heer W. A.J. Lichtenberg toch
een eerlijke kans moet krijgen. Nu werd hem door de P.v.d.A. verweten
dat hij waarschijnlijk niet in staat is over alles heen het gemeentelijk
belang te zien. Dat men zijn twijfels heeft over .iemands kapaciteiten is
ieders goed recht, maar het zou tocht wel sportiever zijn, dat met oordeelt
wanneer de heer Lichtenberg volop in funktie is en niet op voorhand.

Gouden kloosterjubileum
Op donderdag 7 september a.s. herdenkt pater A. Frank of m [Hydulphus] In het
Minderbroedersklooster van de paters Franciscanen te Kranenburg§Vorden het
feit dat hy vijftig jaar geleden /yn intrede deed in de orde der Minderbroeders, in
het Zuidlimburgse Hoogcruts.

Pater Frank, die een Achterhoeker in
hart en nieren is, - hij werd op 8
augustus 1908 te Lievelde geboren -
werd op zondag 22 maart 1936 in Weert
tot priester gewijd. Hij was aanvankelijk
leraar te Megen (N. Br.) waar priesters
werden opgeleid. Verder heeft hij vele
jaen gewerkt in de zielzorg. Vanaf 1961
tot 1966 was hij assistent aan de r.k.
parochie te Lochem en daarna ruim tien
jaar (tot 1976) aan de nieuwgebouwde
Everarduskerk te Wijchen. Na de plech-

tige en waardige viering van zijn 40-
jarige priesterfeest in Wijchen, vertrok
hij in 1976 naar het klooster op de
Kranenburg. Dit is nu omgebouwd tot
bejaardenklooster. Hij vind Vorden/
Kranenburg een mooie plaats met veel
natuurschoon en hoopt hier nog een
rustige tijd te kunnen doorbrengen. Zijn
gouden jubileum zal donderdag in de
intieme kring van de kloostercommu-
niteit worden gevierd.

6 Tentoonstelling Nutsfloralia Hotel
Bakker.

6 Ledenvergadering Veilig Verkeer
Nederland afd. Vorden.

15 Tentoonstelling Nutsfloralia Hotel

Bakker
16 Idem
17 Idem
17 Jong Gelre, tractorbehendigheids-

wedstrijd
19 Bejaardensoos in Zaal Schoenaker
21 Hervormde Vrouwenvereniging Wil-

denborch in de Kapel.
22 Volksfeest Linde
23 Volksfeest Linde

Extra voordelige
aanbiedingen
Export tomaten 500 gram oSJ

Benoni Handappels 2 kilo . . . ZZ9

Pruimen Reine Victoria. 1 kilo . . . . 1 98

Verse soepgroente 150 gram . . . 90

Bos asters ZOU

het adres voor een
FIJN BRUIDSBOEKET
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Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

Vanwege 'n grote partij is

„'t Pantoff eitje"
a.s. donderdag

gesloten

in principe nog vijf jaar hier blijven.
Natuurli jk komen we volgend jaar met
verlof, maar u begrijpt dat dit beslist
niet de laatste rondzendbrief uit Isfahan

Hartelijke groeten van
Jan Ria Arjanneen

Erik Lenselink
Isfahan augustus 1978
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