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Dhr. A. Bargeman 40 jaar in dienst
bij V.L.C. "De Graafschap"

Dinsdagmorgen werd de heer A. Bargeman, ter gelegenheid van /ijn 40 jarig dienstverband bij de V.L.C.
"De Graafschap" aangenaam verrast toen Burgemeester Mr. M. Vunderink hem de versierselen op-
speldde behorende bij de ridder in de orde van Oranje Nassau in brons.
De 59 jarige Bargeman is geboren en getogen Vordenaar en begon zyn werkzaai(feden by C.L.V. "Ons
Belang" in Linde. Momenteel is hij als chauffeur werkzaam in de bezorgingsdienst van veevoeder in bulk.
Hu zal /ijn werkzaamheden tot aan de VUT gerechtigde leeftijd gewoon blijven uitoefenen. Bargeman is
nog kerngezond en geeft al een kwart eeuw bloed voor het Rode Kruis. De V.L.C. "De Graafschap" zal
vanavond (25 sept.) tijdens een intiem feestje meer aandacht besteden aan dit heuglijke feit.

College krijgt speelruimte in
kwestie Ten Pas
De raad van Vorden was dinsdagavond unaniem van mening dat er inzake het bedrijf van ten Pas op de
Kranenburg wat gedaan moet worden. Voorlopig mag het bewuste bedrijf, totdat er een uitspraak van
de beroepsrechter is, doordraaien. De gemeente Vorden hoopt nog op een bijdrage uit de "knelpunten-
pot" voor 1986.

De heer C.Chr. Voerman (CDA) zei
er geen enkele moeite mee te hebben
dat de gemeente Vorden zelf maar al-
vast een bedrag beschikbaar moet
stellen. De heren H. Tjoonk (WD)
en J. Bosch (P.v.d.A.) waren daarente-
gen van mening dat er niet bij voor-
baat een bedrag uit de gemeentekas
beschikbaar moet worden gesteld.
"Laten we rustig de uitspraak van de
rechter afwachten", zo sprak Tjoonk.

Burgemeester Vunderink was het met
deze zienswijze van beide heren eens.
"Wij zijn het er over eens dat het be-
drijf weg moet. Maar moet de Vorden-
se gemeenschap dan maar betalen,
terwijl er een "knelpuntenpot" is?, zo
vroeg Burgemeester Vunderink zich
af.

"Wat wij willen doen is aan de provin-
cie kenbaar te maken dat we willen

overleggen. Om nu al geld beschik-
baar te stellen, vinden we tever gaan",
aldus Burgemeester Vunderink die er
aantoevoegde datje als gemeente op
moet passen dat de onderhandelings-
positie met de provincie niet verzwakt
wordt.
De raad besloot uiteindelijk om het
college wat speelruimte te geven bij
haar onderhandelingen met de pro-
vincie.

Gemeentenieuws
l 'e lel 'oon g e m e e n t e h u i s 05752-2323- Telefoon gemeentewerken 05752-2323. O p e n s t e l l i n g g e m e e n t e h u i s : maandag- t /m vrijdagmorgen
van X.00-12.30 uur en v r i j d a g van 13.30-17.00 uu r . Spreekuur burgemeester Mr. M. V u n d e r i n k : vo lgens a f sp raak . Sp reekuur wethouder
J . l 1 ' . < ieerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag na M i . i l l ) uur volgens afspraak,
( a f s p r a k e n te lefonisch te maken bij receptie gemeentehuis).

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

Wet Arob publikaties

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.

Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 17 sep-
tember 1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de woningbouwvereniging

"Thuis Best", te Hengelo Gld.,
voor het bouwen van 7 eengezins-
woningen en 6 bejaardenwonin-
gen;

2. Aan de heer W. Berentsen, Het Ho-
ge 35, voor het bouwen van een
woning aan het Stroo 3;

3. Aan de heer J. Sprukkelhorst, Pr.
Irenestraat 14 te Borculo, voor het
bouwen van een woning aan het
Stroo 21.

2. Gegadigden kleuterschool
"De Timpe"

Onlangs is door de gemeenteraad be-
sloten de voormalige kleuterschool
"Het Kwetternest" te schenken aan de
sportvereniging "Rattf. Naar aanlei-
ding hiervan hebben zich verschillen-
de verenigingen en instanties bij ons
gemeld en verzocht om bij een vol-
gende gelegenheid ook in aanmerking

te kunnen komen voor een (nieuwe,
eigen) accommodatie. Sinds kort is
ook de kleuterschool "De Timpe" aan
het Wiemelink vrijgekomen en zal
niet meer voor onderwijsdoeleinden
gebruikt worden. Ook dit gebouw kan
in principe door verenigingen ge-
bruikt worden. Wij merken hierbij
echter wel op dat dit schoolgebouw
niet verplaatsbaar is. Het kan dus al-
leen op de huidige plaats gebruikt
worden. Belangstellenden voor het
gebruik van de gehele, of een gedeelte
van de school worden verzocht dit
schrifteli jk bij het college van burge-
meester en wethouders kenbaar te
maken vóór 3 oktober a.s. De vijf vere-
nigingen die zich reeds voor de school
gemeld hebben behoeven dit niet nog
eens te doen.
Na 3 oktober zal het college een be-
s lu i t over het toekomstig gebruik van
de kleuterschool "De Timpe" nemen,
waarna de gemeenteraad nog ten
principale, dient te beslissen.

Filmhuis Vorden
Misdaadfilms en thrillers blijken de
laatste jaren grote aantrekkingskracht
te hebben voor vrouwelijke cineasten,
die met hun werk een groot publiek
willen bereiken. Vorige maand toon-
de het Filmhuis Vorden "Gebroken
Spiegels", de tweede film van Marleen
Gorris. Op woensdag 2 oktober a.s.
draait in het Filmhuis de tweede (!)
speelfilm van de Italiaanse regisseuse
Giovanna Cagliardo.
In "Via Degli Specchi" (de Spiegel-
straat!) krijgt Francesca, een sukses-
volle vrouwelijke onderzoeksrechter,
de opdracht om een geval te onder-
zoeken van een jonge vrouw die waar-
schijnlijk zelfmoord heeft gepleegd,
door van het balkon af te springen van
haar bovenwoning in de Via Degli
Specchi. Een routinezaak, denkt Fran-
cesca, die ze wil uitstellen tot na haar
vakantie. Maar zij raakt veel sterker
betrokken bij de zaak, dan ze kan ver-
moeden en dat is de werkelijkheid, die
de film gaandeweg onthult. Zie adver-
tentie in dit blad.

Kinderboekenweek
Van 2 tot en met 12 oktober
Dieren zijn geliefd bij de meeste kin-
deren. Een groot aantal kinderen
heeft een eigen huisdier en zorgt daar
zelf voor. Vriendschap met dieren is
een thema dat veel in kinderboeken
voorkomt. Dit jaar is het thema van de
kinderboekenweek "Dieren". Door
middel van allerlei aktiviteiten bren-
gen veel bibliotheken dit onder de
aandacht van kinderen.
Ook de bibliotheek Vorden gaat dit
doen samen met boekhand^Loga.
1. Kleurplaat: tot en met 6 jalBRe kin-
deren kunnen bij de bibliotheek een
kleurplaat ophalen, deze kleuren,
daarna muizen tellen in de etalage van
Loga en binnen de kleurplaat afgeven.
2. Puzzel: van 7 tot en met 9^fe Deze
leeftijdsgroep kan een puzzlRiaken
met afbeeldingen die dieren voorstel-
len. Daarna bij de boekhandel inleve-
ren.
3. Verhaal: van 10 tot en met 12 jaar.
Voor deze leeftijd ligt er in de biblio-
theek een verhaal klaar, waarin een
aantal boektitels verborgen zijn.
Ook moet het verhaal afgemaakt wor-
den. Ook inleveren bij Loga. Iedereen
ontvangt daar een surprise en voor el-
ke leeftijdsgroep is er een hoofdprijs.
Een boek of een dagje dierentuin.
4. Op woensdagmiddag 9 oktober om 2
uur komt de heer Engelsma van Ou-
wehand Dierenpark naar de biblio-
theek om over dierentuindieren en
dierenverzorging te vertellen. Hij
doet dit ook vaak in een t.v. program-
ma. Hij zal enkele dieren meenemen.
Vaak neemt hij een echte slang mee.
Kinderen tot en met 12 jaar zijn wel-
kom, maar moeten van te voren wel
een toegangskaartje kopen voor f l,-.
Dit kan in de bibliotheek of bij Loga.

Het Israël Comité Nederland houdt
op donderdagavond 26 september a.s.
een Instuif Bijeenkomst in het Dorps-
centrum. Hier kan men nader kennis-
maken met, groenten en fruit uit Is-
raël, reizen naar Israël etc. Er is een
stand van jeugduitwisseling Neder-
land-Israël. Verder is er gelegenheid
tot gesprek met ouderen en jongeren
over Israël. Er zal ook een diaserie ver-
toont worden van een jeugdreis naar
Israël in juli jl. Ook is er nog gelegen-
heid tot het nuttigen van een hapje,
naar muziek te luisteren, tombola te
spelen, glas te graveren, en er is zelfs
nog een verloting.

Geboren: Geen.
Ondertrouwd: G.J. Brummelman en
A Heida.
Gehuwd: H. Smallegooren H.W. Bob-
bink; H.J. Nieuwenhuis en W.J. Loo-
man; H.J. Kolstee en C.E. Grijsen.
Overleden: Geen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Bloemendienst in Dorpskerk
"Een dak boven je hoofd", dat is het
thema van de jaarlijkse bloemen-
dienst die aanstaande zondag in de
Dorpskerk wordt gevierd. Wie mee
wil doen in dit feest voor jong en oud
kan zaterdag aanstaande bloemen af-
geven tussen half 9 en 10 uur 's mor-
gens onder de toren. Daar worden dan
boeketten en bloemstukken van ge-
maakt die vanuit de kerkdienst wor-
den verspreid onder ouderen, zieken
en allen die we met deze groet willen
zeggen: "we denken aan je".

"Een dak boven je hoofd" slaat op het
loofhuttenfeest dat het volk Israël elk
jaar viert als herinnering aan de tijd
dat ze door de woestijn trokken. Toen
was men overgeleverd aan Gods zorg.
Met manna hield Hij zijn volk in leven
en bracht hen in het beloofde land.

Het is een dankfeest voor Zijn nabij-
heid. Daarom staat er zondag ook in
de kerk zo'n loofhut, die versierd is
met bloemen, als teken van dankbaar-
heid. Wij zijn op weg, door de woe-
stijn, naar het land van belofte.

Uit 2 Koningen 17:1-7 lezen we, dat
koning Hosea het loofhuttenfeest niet
meer wil vieren, en de hulp inroept
van Egypte: het land van de slavernij.
Maar dat loopt verkeerd af. Slechts
wie blijft in het spoor van God heeft
een dak boven z'n hoofd; zelfs in de
woestijn.

Geslaagde kaderdag voor
jeugdwerkers
Zaterdag 21 september j.1. waren meer
dan 40 Vordenaren bij elkaar op "Erve
Harkink" te Lochem. Medewerkers
van de bestaande Gereformeerde en
Hervormde clubs, jeugdcommissies
en -groepen leerden daar elkaar en
ook eikaars ideeën beter kennen. De
nadruk daarbij lag op "ontmoeting".

Het gebeurde dan ook op een ont-
spannen, speelse manier. Door mid-
del van o.a. toneelstukjes en een quiz
werden de diverse onderdelen van het
kerkelijk jeugd- en jongerenwerk on-
der de loupe genomen. Na een geza-
menlijke maaltijd - met barbeque -
gingen de deelnemers enthousiast
weer naar Vorden terug. Deze kader-
dag kon als zeer geslaagd worden be-
schouwd en bleek het herhalen waard.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 29 september 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, bloemendienst.

GEREFORMEERDE KERK
Zondag 29 september 10.00 uur ds. A.
Zwaai uit Enkhuizen; 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
28 en 29 september dr. Haas, tel. 1678.
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 28 september 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur Praktijk Breu-
kink/Wechgelaer. Tel. 1566. Verder de he-
le week van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
28 + 29 september P. Scheepmaker, Ruur-
lo. Tel. 05735-2513. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen 11.30 uur.

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

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

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

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 085-452220.

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

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

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
;'DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



Te koop: z.g.a.n. 4 pers.
vouwcaravan Road Master,
met vaste deksel met imp. en
oplooprem f 3500,- + resv.
wiel.
Zweverink, Ikink 8,
Hengelo Gld.
Tel. 05753-2888.

Gratis af te halen: jong rood
poesje.
p/a Sig. Mag. Braam
Burg. Galleestraat 10a,
Vorden.

Fijne lekkere vruchtenkoek
en Indische cake.
Reclame deze week van C 30
voor 2,95.
van uw Echte Bakker

ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

Te koop: BMW 316 dec. '76.
Tel. 05752-2758

Te koop: bij inschrijving 2 perc.
snijmais (perc. 1 0,65 ha;
perc. II 1,10 ha).
Briefjes inleveren per perc. en
in massa voor maandagavond
30sept.'85 20.00 uur bij:
H. PELGRUM,
Lindese Enkweg 1, Vorden.
Gunning voorbehouden.

1904 1985

Danslessen
voor geh. en verl.

Inschrijving
t/m 5-10-'85 bij
mevr. Weys.
Mispelkampdijk 40,
Tel. 2628, Vorden.

A.s. vrijdag en zaterdag
VOLKSFEEST LINDE.
Komt U ook?

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

TAPIJTREINIGEN
„MISTER STEAM"

haalt het vuil uit het tapijt

Depot Hölscher
stomerij

Voor het perfect
chem. reinigen

MODECENTtiUM
TEUNISSEN RUURLO

Telefoon 05735-1438

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Waterbronnen boren
zonder wateroverlast

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

Wat is biologisch dynamische
landbouw voor een lezing,
of een cursus voor uw vereni-
ging of voor een excursie naar
een biologisch dynamisch be-
drijf inl.:
J. Weysenfeld,
tel. 05752-3366.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

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

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

VOLKSFEEST
VARSSEL
Vrijdag 4 oktober
10.00 uur: KLEUTERFEEST op school
14.00 uur: Spelencircuit basisschooljeugd
1 9.30 uur: blijspel 'STREUPERS'

na afloop dansen.

Zaterdag 5 oktober:
14.00 uur: Opening volksspelen
14.05 uur: VOLKSSPELEN
19.30 uur: DANSFEEST op muziek van

orkest 'NIEUW WANDERS'

Biologisch en dynamisch land- en tuinbouwbedrijf

„de Vijfsprong"
Reeoordweg 2, Vorden.

heeft in de huisverkoop:

verse groente en zuivel
Geopend: dagelijks van 10tot 1 2 uuren van
2 tot 4 uur.
TELEFOON 05752-3459

Denk aan de

verlotingsmarkt
vrijdag 4 oktober.

Nu nog loten verkrijgbaar.

H.J. KONING, Wilhelminalaan 22, Vorden.

Uw BLOED is
dringend nodig!

•
Maandag 30 september organiseert

het Rode Kruis haar jaarlijkse
bloedafnameavond te Vorden in de school
voor biologisch- en agrarisch onderwijs,

Nieuwstad 49.
AANVANG 19.00 uur.

- donors worden uitgenodigd ook dit jaar
weer bloed aftestaan.

— nieuwe donors zijn van harte welkom
(tussen 1 9.00 en 20.30 uur).

Alle donors worden aan de hand van een
anam'neseformulier en bloedonderzoek

beoordeeld door een arts of bloedafname
kan plaatsvinden.

U KOMT TOCH OOK!!

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

siterit dotllrtjjendl

Zutphenseweg - Vorden

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa

Aanbieding
bij Radio Hissink

I.T.T. kleuren TV's
I.T.T. 51 cm
16 kanaals nu slechts

I.T.T. 56 cm
afstand bed. + teletext nu

I.T.T. 66 cm
afst. bed. + teletext nu

I.T.T. 56 cm
stereo + afst. bed. + telet. nu

1098-
1598,-
1698-
1798-

Natuurlijk op al deze kleuren TV's onze
"WEE JARIGE GARANTIE

DIT BIJ:

Radio Hissink
Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-1789

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

't Wapen
van'tMedler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Architektenburo de Wijs B.V.
Hengelo Gld. houdt vrijdag 27 sept. a.sj
haar tweewekelijkse

info-avond
van 19.00 tot 20.30 uur, waar een ieder
terecht kan voor informatie over onze
woning types bouwkosten vanaf
f 87.000,- waarvan de meeste geschikt
zijn voor premie A, B of C.
Tevens ontvangt u advies over alle facetten
van het bouwen.

Deze informatie zal meestal begeleid
worden door documentatie en tekeningen
e.d.

architektenburo

de Wijs b.v.
Plataanweg 2
7255 AZ Hengelo (Gld)
tel. 05753-1975

J. L. HARREN
Klarenbeekseweg 14
7383 EB Voorst

Tel. 0 5 7 5 8 - 1 3 3 ^

Busverhuur Rondritten Meerdaagse reizen
OOOOOOOOOO4

Wij maken van dit weekend een

speculaas
weekend
Nu extra voordelig!

Gevulde speculaas staven
Dik speculaas
Roomboter amandel speculaas
Profiteer ervan!
Alles zo uit de oven in de winkel.

WARME BAKKER

OPLAAT BAKT HET VOOR U.

Bloemententoonstelling
^ ^^^- -^ .. .̂ ^̂  ^*^^

Nutsfloralia op vrijdag 4, zaterdag 5 en

zondag 6 oktober 1985 in het Dorpscentrum te Vorden.

WEDSTRIJDEN:
1. Stekplanten voor schoolkinderen a) planten; b) zonnebloem
2. Stekplanten voor volwassenen
3. Het maken van voorwerpen uit natuurprodukten zoals kettingen, pop-

petjes, dieren enz. a) voor volwassenen; b) voor kinderen; c) tuintjes
voor kinderen.

4. Versierd speelgoed voor kinderen t/m 14 jaar.
5. Eigen gekweekte a) planten; b) bloemen; c) vruchten.
6. Cursisten a) éénzijdig bloemstukje; b) biedemeier of mille fleuris; c)

klein boeketje; d) corsage; e) tuintje; f) versierd voorwerp klein; g)
droogbloemen.

7. Niet cursisten vanaf 16 jaar a) kleine vazen; b) grote vazen; c) bakjes;
d) fantasie stuk groot; e) fantasiestuk klein; f) tafelstukje; g) wand-
stuk; h) Stobben; i) veldbloemen.

8. Bloemstukjes kinderen a) kinderen t/m 10 jaar; b) kinderen van 11
t/m 1 5 jaar.

9. Droogbloemen a) boeketten; b) fantasiestukje groot; c) fantasiestuk-
je klein.

10. Inzendingen gevorderden.
11. Inzendingen vaklieden en leerling-vaklieden.

Voor alle wedstrijden zijn mooie prijzen beschikbaar.

Inleveren Stekplanten voor schoolkinderen: donderdagmorgen 3
oktober om 8.30 uur aan de scholen. Voor ouders van kinderen van de
buurtscholen gelijk met de kinderplanten aan school.
Inleveren ste -.planten voor volwassenen: donderdagmiddag 3
oktober van 1 5.30 tot 1 7.00 uur in het Dorpscentrum (zij-ingang).
Alle overige wedstrijden: donderdag 3 oktober van 19.00 tot 21.00
uur en vrijdagmorgen 4 oktober van 9.30 tot 12.30 uur in het Dorpscen-
trum (zij-ingang).

De tentoonstelling is geopend vrijdagavond 4 oktober van 19.30 tot
22.00 uur, zaterdag 5 oktober van 15.00 tot 21.00 uuren zondag 6 okto-
ber van 11.00 tot 17.00 uur.

De prijsuitreiking vindt plaats zondag 6 oktober om 16.30 uur.

Entree f 1,50 per persoon, kinderen tot 14 jaar gratis toegang.
Verloting: Detrekking vindt plaatsop maandag 7 oktober om 19.30uur
in het Dorpscentrum.
Loten zijn nog verkrijgbaar bij de bestuursleden.

Tvjötf;&* *&» <*1«*'
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A.s. vrijdag en zaterdag
VOLKSFEEST LINDE.
Komt U ook?

met
Televisie

reparaties
- direct

M naar

-' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

E.H.B.O. cursus
AFDELING VORDEN

Bij voldoende deelname hoopt de E.H.B.O. afde-
ling Vorden dit winterseizoen weer een cursus
voor de opleiding tot het E.H.B.O. eenheidsdiplo-
ma te houden.
Deze opleiding omvat 16 cursusavonden en wordt
op maandagavond gehouden.
Voor informatie kunt u zich tot 27 september a.s.
wenden tot:

Dhr. Lubbers, Het Wiemelink 15, tel. 2092
Dhr. Wolsing, Julianalaan 20, iel. 1 209
Mevr. Lakerveld-v/d Giessen, de Bongerd 28,
tel. 2170.

Ons nieuwe adres voor de oefenavonden is:
De Olde Smidse, Dorpsstraat 8, Vorder



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

FROUKJE

Frans en Renske
Hiemstra-Groot Jebbink

Woensdag 25 sept. 1985
Lindeseweg 8
7251 NM Vorden

Dankbaar en blij geven wij u
kennis van de geboorte van on-
ze dochter en mijn zusje

ANTONIA JANNETJE

Wij noemen haar

ANNET

Wim en Ans
van Til-Oortgiesen
Janneke

7251 WL Vorden,
19 september 1985
Hoetinkhof 63.

Ik wil iedereen hartelijk bedan-
ken voor de vele kaarten, felici-
taties en kado's die ik ontving
bij mijn 80ste verjaardag.

H. GOSSELINK

Pr. Clauslaan 19
7251 A J Vorden.

Wij zullen alle gelukwensen en
andere blijken van belangstel-
ling die wij op 30 augustus j.l.
mochten ontvangen in onze
herinnering bewaren als een
kostbaar boeket die niet snel
zal verwelken.

ERIK EN CARLA
ROSEBOOM

Het Wiemelink 63
7251 CX Vorden.

Hartelijk dank aan allen die
door hun felicitaties, bloemen
en cadeaus ons 25-jarig huwe-
lijksfeest tot een voor ons on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

H. HESSELINK
A. HESSELINK-

KLOPPERS

September 1985
Insulindelaan 31, Vorden.

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk danken, die door middel
van de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus, ot op enige
andere wijze de 9e september
tot een onvergetelijke dag voor
ons hebben gemaakt.
Ook de fam. v. Goethem, en de
medewerkers en medewerk-
sters van het Pantoffeltje harte-
lijk dank.

WIMENROELFINE
ONSTENK-WULLINK

7251 PJ Vorden
Holskampweg 5.

Uw medeleven tijdens de ziek-
te en na het overlijden van onze
lieve moeder en oma

WILLEMKEN
ESKES-HAIJTINK

heeft ons heel goed gedaan.
Wij zeggen u daarvoor hartelijk
dank.

Fam. Eskes
Deldenseweg.

Te koop: K.T.M. 250 enduro
aug.'84. f 5.000,-.
Suzuki DR 500 S. 1600 km,
april '85. f 5.000,-.
T. EGGINK.
Kostedeweg 5,
Vorden. Tel. 6795.

FILMHUIS VORDEN
Nieuwstad 20, tel. 1647.

Woensdag 2 oktober 20.15
uur VIA DEGLI SPECCHI.

Te koop: Daf 46 i.g.st. bwjr.
'76. Km. stand 66.000.
Tel. 05752-1534.

SPECIALE AANBIEDING
INDISCHE CAKE

met of zonder vruchtjes
van 3,30 voor 2,95

^ ^ t winkeltje in vers brood en banket

Enige algemene kennisgeving.

Op vrijdag 27 september gaan wij

GEERT BIJENHOF
en

ANJA STIEDING

trouwen.

Vorden, september 1985
Smidsstraat 6

In plaats van kaarten.

GERRITJAN PELGRUM
en

ANTJE PELGRUM-JOLINK

hopen op zaterdag 5 oktober J 98 5 met
kinderen en kleinkind hun 40-jarig
huwelijk te herdenken.
Wilt u ons hiermee feliciteren dan bent u
welkom in het „Pantoffeltje", Dorpsstraat
34 te Vorden van 16.00 tot 17.30 uur.

„ 't Groot Enzerink "
Hamminkweg 4, 7251RB Vorden.

Op vrijdag 4 oktober a.s. zijn wij

DERK-JAN TEUNISSEN
en

DERKJE TEUNISSEN-STOKKINK

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen en
ouders te vieren.

U bent van harte welkom op de receptie
van 15.30 tot 17.30 uur in zaal „de
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

7231 PH Warnsveld, september 1985
Lochemseweg 32.

Op maandag 7 oktober a.s. hopen wij
samen met onze kinderen, klein- en
achterkleinkinderen ons 25-jarig huwelijk
te gedenken.

G J. TENBOKKEL
en

J.G. TENBOKKEL-WISSELS

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in café-rest. „de Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7 251N A Vorden, september 1985
Beunkstege 1

* 4
*> Zondag 22 september waren wij 25 jaar §
^ getrouwd. Ter gelegenheid hiervan houden *>

wij receptie op zaterdag 5 oktober van
ss 15.00 tot J 6.30 uur in café-restaurant „ De $
<> Luifel", Dorpsstraat 11, Ruurlo. ^

\ G. WOLTERS
M.G. WOLTERS-RUESINK

* 7 251 PM Vorden, september 1985
\ „de Stroet", Lankampweg 1 .

SS SS ,S SS

hopen op donderdag 3 oktober 1985 om
1 0.45 uur in het gemeentehuis te Lochem te
trouwen, waarna om 1 1.30 uur de kerkelijke
inzegening zal plaatsvinden in de Ned.
Hervormde kerk te Barchem.

Wij houden receptie van 14.00- 15. 30 uur i n
zaal 'De Luifel', Dorpsstraat 1 1 te Ruurlo.

* Toekomstig adres:
\ Bedelaarsdijk 7,

7261 RZ Ruurlo.

Burgemeester Galleestraat 22

Op dinsdag 24 september 1 985 is na een langdurige
ziekte in Christus ontslapen onze broeder

PIETER JOHANNES OSKAMP

in de leeftijd van 70 jaar.

Hij heeft met grote trouw onze gemeente als ouderling,
en de laatste jaren als penningmeester, gediend. Trooste
de Here onze God zijn vrouw en kinderen

De Gereformeerde kerk Vorden.
De voorzitter, Ds. J. R. Zijlstra.
De secretaris, H. van Dorsten.

Comm. van Beheer:
WA Kok, voorzitter.
C. S. Taal, secretaris.

ATTENTIE
Op vrijdagavond 20-9-'85
om 24.00 uur werd mijn
witte integraalhelm 'mee-
genomen' toen deze even
onbeheerd bij mijn brom-
fiets lag voor De Herberg.
De dader is mij bekend! Ik
geef deze persoon de kans
om deze "vergissing" te
herstellen. Breng de helm
bij mij terug vóór vrijdag
27-9-'85.
Heb ik de helm dan nog niet
terug dan zal ik de naam aan
de politie moeten doorge-
ven met alle gevolgen van
dien.

ROB GOLSTEIN
De Hanekamp 1
Vorden.

Sparen met een hoge rente,
zónder vastzetten. .

Heef t de bank met de
daar soms het patent op?

Te koop: VW Kever 1300. Bj.
1971. Keuring juni 1986.
t.e.a.b.
Telefoon 6730.

Te koop: 2 ha maïs. Br. inl.
tot 1 okt. 20.00 uur. Tevens
eetaardappelen en haard-
hout.
H.W. WESSELINK,
Eikenlaan 23, Vorden.
Tel. 6774.

l.v.m. 750e Staatsloterij be-
gint de verkoop 1 week eerder
n.l. op 30 sept. a.s.
Deze jubileumloterij heeft 1
extra trekking dus meer kan-
sen !!!
Wilt u uw loten zo spoedig mo-
gelijk afhalen omdat ik ook
eerder moet afrekenen.
Bestellingen kunt u vooraf
doen per tel. 2367 tussen
17.00 en 19.00 uur.
Verkoop 8.30 t/m 12.30 uur
en'savondsvan 1 7.00-19.00
uur.
M. STOFFELS,
Zutphenseweg 4,
Vorden.

Hoge rente en toch vrij over uw geld kunnen beschikken.
Met de unieke Patentrekening krijgt u altijd een aantrekkelijke basisrente, plus een
premiererjp over \\\ edrag dat een halfjaar ononderbroken op de rekening heeft

nodig,
der enige

beperking. En de bank berekent u ook geen kosten. Mag zo'n prima rekening een
Patentrekeninq heten?

L/l VS * * UW) W IJ IV VS* VM l IW l W/UI UM *-**-*L WWI l l l Ml l J UU l \J

gestaan. Samen kan dat oplopen tot zelfs C30/ • Heeft u uw spaargeld to
voor welk doel dat maakt u zelf wel uit. dan 3

PATEN:PATENlREKENING
^ - i i 'K i " ' ysonit

i Patentbasis

Patent 2

rdicrll o 1 IU.UUU,-
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Premierente]

11/!%
r/2%
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4'/2%

5 %
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Laat Henk Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.

Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

Heeft u elders spaargeld dat minder rente oplevert? Dan moet u daar gauw iets aan doen. U kunt ook
schriftelijk een Patentrekening openen: maak het gewenste bedrag over op rek. nr. 96.06.11.010't.n.v.
Bondsspaarbank, onder vermelding van . .nieuwe Patentrekening". Vermeld ook uw naam. adres en

geboortedatum. En binnen 10 dagen krijgt u uw eerste dagafschrift!

Aan hun Patentrekening te zien
zon je zeggen van wel!

bondsspaarbank
voor Twente en Oost Gelderland

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

spaarbank
RAYON TWENTE ENSCHEDE
Wesselerbrink Wesselemering 4
Klem Driene Schubertstiaat 5

anloor Tfomplaan 1 - Hogeland Hogelandsingel 113 - Stadsveld Welh Ni|huisslraat 164 - Deppenbroek: Rijnslraal 56 -
ibbelt Faberslraal 14 HENGELO Rayonkantoor Dnenerstraat 43 - Hengelose Es J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplem 40
id Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo W v Otlerloostraal 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

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

Op 1 oktober is de heer

A. DIJKMAN

25 jaar werkzaam op het landgoed
Hackfort.
Hierbij wordt u uitgenodigd op de receptie
welke zal worden gehouden op dinsdag 1
oktober van 15.00 tot 17.00 uur in de
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vereniging tot behoud van
natuurmonumenten in Nederland.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

26-9 t/m 28-9

Varkensfrikandeau
500 gram

VOOR DE BOTERHAM:

Würzburger
nieuw in ons assortiment
(150 gram Duitse hamkaas)

MAANDAG:

Speklappen

DINSDAG:

Verse worst
500 gram

WOENSDAG:

Gehakt
500gramh.o.h.

C 7C
of 1 W
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KEURSLAGER

V LOG MAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

de betere frees
zware tandwielkast voor, naar gelang

het type, 1, 3 of 12 rotorsnelheden,
schakelbaar d.m.v. een handel.

freesas met flensbevestiging
voor snelle dé- en montage.

MALETTI uiterst solide aandrijving d.m.v.
tandwielen

Te huur: frees 1.80 mtr.

LMB HENGELO 05753-1964
ZELHEMSEWEG 30 - HENGELO (GLD)

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.
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Nog voor de bladeren van de
bomen vallen, doet de nieuwe
najaarsmode zijn intrede. Hier-
naast ziet u alvast een kleine
greep uit de modellen die wij
voor u geselecteerd hebben.
Een stijlvolle collectie, van
modieuze mantel tot sportief
jack, van vrijetijdscombinatie
tot geklede japon. Natuurlijk
ontbreken ook comfortabele
vesten en pantalons niet aan
het beeld. Een beeld dat zeker
gezien mag worden!

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

RIJSCHOOL

„OORTGIESEN"
Voor uw theorie-(comp.)

en praktijkopleiding.

Brinkerhof 82, Vorden. Tel. 2783

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

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming

* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

S
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

OPEN DAG
Bent u nog geen lid van de

OPENBARE BIBLIOTHEEK?

Kom op zaterdag 28 september tussen 10.00
en 1 6.00 uur naar de bibliotheek en neem een

gratis proefabonnement
Ook op deze dag: stripruilbeurs, verkoop

afgeschreven boeken, koffie en diavoorstelling
en kans op gratis jaarabonnement.

Ook: bibliotheekdag-boetevrije dag. Alleen op
28 september gelegenheid tot het inleveren van

te lang gehouden boeken.

Wegens vakantie zijn wij van
30 sept. tot 10 oktober

GESLOTEN

FOTO

Kerkstraat 1 - Vorden - tel. 1313.

„ie Herberg "
(Vorden)

Ons café-rest. is maandag 30 september t/m
woensdag 2 oktober

overdag gesloten
Vanaf 1 9.00 uur is het café GEOPEND.

(Reserveringen in café-rest. en zaal worden natuurlijk
normaal afgewerkt).

Donderdag is zoals altijd sluitingsdag.

'n Heerlijke wandel-
schoen in zacht leer.

Met voetsteun en
leren voering.

120,-

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

Poelier
Hoffman

Kuikensnitsels
1.40 st. 8 voor

Kuikenborsten kiio
Kuikenfilet

DE VALEWEIDE
Chrysanten 1 bos 3,-
2 bos vele kleuren 4,75

Cyclamen per stuk 5,75
2 voor 10,-
vele kleuren
kunnen goed tegen c.v.

20 Violen vele kleuren

20 Narcissen bollen
8,75
4,95

Weer een markt vol verrassingen. Wellicht maakt u kans op gratis koffie met gebak in „De Herberg".

OPEN HUIS BIJ TEGER

Autoliefhebbers opgelet
Unieke auto verzameling bij autobedrijf Teger Lochem BV

Van Fiat 500 uit 1966 tot Fiat Uno Turbo van 1985. Daartussenin natuurlijk het hele
hedendaagse programma van Fiat, inclusief de nieuwe Fiat Ritmo.
Als speciale attraktie een Fiat 124 sport spider uit 1968... Kom ze allemaal bekijken op
onze openingsshow, die gehouden wordt van 27 september tot en met 7 oktober
aan de Zwiepseweg 25 te Lochem.
Openingstijden van 10.00 tot 18.00 uur. Koopavonden van 10.00 tot 21.00 uur. Zater-
dag vaJjO.OO tot 1 7.00 uur.
Een heffe en drankje staan voor u klaar...

WllAlTl TEGER

In het kader van ons

JARIG JUBILEUM
en als opening van het nieuwe seizoen houden wij op
zaterdag 28 september vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur

OPEN HUIS EN

in onze vernieuwde zaak.

• IIESHOW

Beroepsmannequins en kinderen tonen u doorlopend onze nieuwe
kollekties. Onder het genot van koffie - drankjes - hapjes krijgt u een
beeld van de wintermode 1985-1986 en als jubileumaktie ontvangt u
bij aankoop WAARDEBONNEN!!

Modecentrum

Ruurlo



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Donderdag 26 september 1985
47e jaargang nr. 27

V. V. V. voorzitter Nico van Goethem:

'Toeristische sector kan in Vorden 'Face-lifting' grote zaal Dorpscentrum

Nico van Goethem, voorzitter van de Vordense VVV is ervan overtuigd dat wanneer de
plannen die er momenteel bij het college op tafel liggen nl. het bouwen vn 250-300 bun-
galows in de omgeving van de sportvelden en het zwembad, in de directe nf indirecte sfeer
in de toekomst 70 tot 80 arbeidsplaatsen in Vorden kan opleveren.
Zijn conclusie is mede gebaseerd op een aantal andere voorzieningen die de VWde ko-
mende j aren graag gerealiseerd wil zien en die volgens van Goethem het bezoek van toe-
risten aanzienlijk zal stimuleren. 'Ik denk dat de bevordering van het toerisme de huidi-
ge tak is waar banen geschapen kunnen worden', zo zegt van Goethem.

Hel beoogde plan, de bouw van de
bungalows door een projektontwikke-
laar is momentcel dus volop bij het
college in studie. Nog voor het eind
van het jaar hoopt de gemeente uit-
sluitsel te geven. Het beoogde plan is
gebaseerd op dagrecreatie en ver-
blijfsrecreatie.
'De angst die aanvankelijk bij-de win-
keliersvereniging bestond is wegge-
nomen. Er komt geen supermarkt,
geen bakker, geen restaurant niets van
dat alles. Het aantal bungalows is
daarvoor te gering', a ldus van Goe-
them.
De bewuste projektontwikkelaar,
wiens naam overigens nog niet be-
kend is gemaakt, wil ook het zwemge-
beuren op grootscheepse wijze aan-
pakken. Er zal o.m. een golfslagbad en
en tropisch zwembad komen. Voorde
gemeente Vorden bijzor 'Jer aantrek-
kel i jk , als je bedenkt dat er momen-
teel jaarlijks een kwartmiljoen aan
subsidie voor het huidige zwembad
k ln de Dennen' verleend moet wor-
den.
De angst die er bestaat dat het huidige
zwembad, wanneer het in handen van
de projektontwikkelaar overgaat, zou
gaan verdwijnen is ongegrond.
Er is u i td rukke l i jk bedongen dat er
niet aan hel zwemgebeuren in Vorden
getornd zal worden. Sterker het wordt
verder uitgebouwd. "Het zou toch te
gek /.ijn dat Vorden in de toekomst
zonder zwembad zou komen te zit-
ten', aldus van Goethem die met
spanning de zienswijze van het colle-
ge tegemoet ziet .

Pijlen op de boog
Het bestuur van de VVV ziet verder
nog vele mogelijkheden om Vorden
nog a a n t r e k k e l i j k e r voor de toerist te
maken. Voorzitter Nico van Goethem
en bestuurslid Leo Slui ter met wie we
een gesprek over deze materie had-
den, zijn intussen al heel wat plannen
aan het uitbroeden. Van Goethem: ' In
de eerste plaats willen we meer wan-
del- en lletsroutes. Volgend voorjaar
hopen we dit gerealiseerd te hebben,
l r zal dan tevens een k leurr i jke folder
gaan verschijnen. Ook is er een plan
gemaakt voor meer picknickplaatsen.
Hiervoor is subsidie aangevraagd. De
provincie heeft al laten weten hierop
positief te zu l len beslissen'.

De bewegwijzering die er voor de
Achtkastelentocht is gemaakt bl i jk t
een enorme verbetering. Duizenden
fietsers rijden de Achtkastelenroute
nu op eigen houtje. Dit heeft wel de
consequentie gehad dat het aantal
deelnemers voor de Achtkastelenrou-
te onder deskundige leiding (in de
maanden j u l i en augustus) op de
woensdagmiddag met de he l f t is te-
ruggelopen. Voor het VVV een f inan-
ciële aderlating. 'Niet erg want het to-
tale toeristisch gebeuren is er wel mee
gebaat. De circa 6000 gulden die we
met deze bewegwijze.ing aan kosten
hebben gemaakt, hopen we als subsi-
die terug te ontvangen', aldus VVV
bestuurslid Leo Slütter.
De VVV heeft nog meer wensen. De
gedachten gaan uit naar een vaste
plaats voor de ruitersport, gecombi-
neerd met trekkershutten.
Kr moeten meer fac i l i te i ten komen
voor het kamperen bij de boer. Waar
nodig ui tbreiding van de bestaande
campings. Momenteel boeken de
campings 80.000 overnachtingen per
jaar. Dit kan volgens Leo Slütter zeer
zeker verdubbeld worden.

Loipes
Er zijn volgens van Goethem momen-
teel al vergevorderde gesprekken om
in de toekomst Kasteel Hackfort als
museum te kunnen openstellen.
Een golfbaan staat ook op het verlang-
lijstje van de VVV. 'Wi j hebben in
Vorden een plek. Er is een part iculier
voor 'in', aldus van Goethem.
Voorts gaan de gedachten van het
VVV bestuur uit om het seizoen te
verlengen met winterac t iv i te i ten . Op
het moment dat er een pak sneeuw
v.lt, wil men liopesgaan maken zodat
men in de bossen van Vorden ook kan
gaan langlaufen.
Van Goethem is nog het meest in zijn
sas met de plaatselijke overheid. 'Zij
denkt op dit moment heel ru im mee,
een fijne constatering', aldus van Goe-
them die er maar op blijft hameren dat
als er ooit kansen liggen op het gebied
van het creëren van arbeidsplaatsen
dit in de toeristische sector gereali-
seerd kan worden.
'De Vordense middenstand zal ook
volop mee moeten doen. Zij moet in-
vesteren in het toeristisch gebeuren
en iet direct revenuen wi l len zien. Ge-

lukk ig denkt Wim Polman, de vooizit-
ter van de Winkeliersvereniging er net
zo over. Hij heeft ons alle steun toege-
zegd', zo stelt van Goethem.

Slechtweer voorzieningen
Een doorn in het oog van de VVV be-
stuurders is het manco aan voorzie-
ningen bij slecht weer. 'De vakantie-
ganger in Vorden komt primair voor
de omgeving. Voor het landelijke ge-
beuren. Maar wat zie je b. v. afgelopen
zomer. De toerist die vakantie heeft
besproken komt wel . Het aanta l pas-
santen was duidel i jk minder. Waar-
om'.', omdat we bij slecht weer in Vor-
den niets te bieden hebben. Vakantie-
gangers in Vorden met slecht weer lo-
pen met de ziel onder de arm. Daar
moet verandering in komen. Plaatsen
zoals b.v. Harderwijk en .Valkenburg
trekken bij slecht weer toch veel be-
zoek, omdat ze wat te bieden hebben.
Nu moet je Vorden daar natuurlijk
niet mee vergelijken, maar voor ons
als VVV ligt hier nog een grote taak',
aldus van Goethem.

VWkantoor
Hel VV^poopt nog sleeds binnen
niel al te lange tijd de beschikking te
hebben over een eigen kanloortje
Thans worden de informat ies via ccn
plaatsel i jke bank verstrekl. 'In feile
n ie t aanvaardbaar, want de VVV moet
ook juist|B^aterdag in format ies kun-
nen verstrekken' , zo zegl van Goe-
them. Onderbrengen in de biblio-
theek is momenteel, gezien de kosten,
nog niet haalbaar.
En juis t het financiële aspect baart
zorgen. Van Goethem: 'Wij zijn met
de gemeente in onderhandeling. Er
moet een dusdanige oplossing komen
dat vermeden wordt dal de gemeente
achteraf met extra kosten wordt opge-
zadeld. Ook het bemannen van hel
kantoor brengt kosten met zich mee
Men is er nog niet uit, het VVV hoopt
dat in 1987 hoe dan ook over een ei-
gen kantoor of iels dergelijks beschikt
kan worden. Wil je het toeristisch ge-
beuren opvijzelen dan is juis t een goe-
de informatie van groot belang. Dus
alsjeblieft geen tussenoplossingen',
zo zegt van Goethem.

Onder grote belangstelling is dit weekend de grote zaal van het Dorpscentrum heropend. Je kunt wel
zeggen dat de zaal een "face-lifting" heeft ondergaan. Er is een geheel nieuwe houten lambrizering aan-
gebracht. De lichtbakken geven een sfeervol effekt op de crème geschilderde muren. De wandrekken zit-
ten nu verborgen achter de lambrizering, en gedeeltelijk verborgen achter de crèmekleurige gordijnen.
Het is nu echt een feestzaal.

Mevrouw Sikkens vertolkte de gevoe-
lens van het Stichtingsbestuur van het
Dorpscentrum. "We zijn blij dat de ge-
meente in de buidel heeft willen tas-
ten", zo sprak zij. Woorden van waar-
dering sprak zij ook tot de beheerder
van het Dorpscentrum de heer Bos
die het initiatief heeft genomen om de
zaal meer cachet te geven. Het ap-
plaus uit de zaal onder^L>pte de
woorden van mevrouw SiWens.
Om aan deze opening een feestelijk

tintje te geven werden de aanwezigen
verrast met een optreden van de Big
Band van de muziekschool uit Zut-
phen. Deze jazz-band staat onder lei-
ding van Ricn Wulffraat en is samen-
gesteld uit gevorderde leerlingen, ex-
leerlingen en liefhebbers van buiten
de muziekschool, al lemaal uit deze
omgeving.
De band bracht een gevarieerd pro-
gramma. Men speelde nummers van
Count Basie, Glenn Mil ler ("In the

Mood") en een aantal Zuid-Ameri-
kaanse werken.

Het publ iek was zeer enthousias t .
Ook bij de solo-optredens was het pu-
bliek gul met haar applaus. Wellicht te
hopen dat we deze Big Band nogeens
in het Dorpscentrum terug zullen
zien. Verder was er deze avond een
optreden van de bekende goochelaar
Hans Kazan, die verschil lende malen
vanui t de zaal assis tent ie kreeg.

Prinses
Beatrixfonds
De opbrengst van de collecte, van het
Beatrixfonds, in de Gemeente Vor-
den, is geworden f4090,10. Een heel
fijn resultaat . Het plaatsel i jk comité
wil hiervoor een ieder die h ieraan
heeft meegewerkt (alle collectanten)
har te l i jk dank zeggen.

Volkspetitionnement
Door het grote aantal medewerkers
kon elk huis in Vorden worden be-
zocht. Zij haalden tezamen tot dusver
1521 handtekeningen op. Met het-
geen reeds per post is gezonden en
nog zal nakomen, kan volgens steek
proeven en objektieve maatstaven het
totaal op rond 1800 handtekeningen
worden gesteld.

Nieuwe aanwinsten
Bibliotheek
Eur ip ides - Medea; Durlacher, G.L. -
Strepen aan de hemel; Linde, H. van
der - Johann Sebastian Bach: een die
de weg wijst; Sand, George - De ge-
schiedenis van mijn leven; Mourik,
Bert van - Krijgen is de kuns t : kuns t -

sponsoring - hoe het niet, hoe wel
moet; Leeflang, Ed - De veren; Sprin-
ger, F. - Bougainville; Armando - Aan-
tekeningen over de vijand; Duras.
Margueri te - De minnaar; Székely-
Lulofs, M.H. - Koelie; Vervoort, Hans
- Zwarte rijst; Zomeren, Koos van - De
witte prins; Kerouac, Jan - Babydriver;
Sande, J.P. van de - Gedragsobserva-
tie: een in le id ing; Vrouw in verzot -
toen en nu: met medew. van Mies
Bouhuys; Lafeber, C'h r. - Psychotische
kinderen: opvoedings- en behande-
lingsmogelijkheden van autistische en
symbiotische k inderen; Parkhurst,
Helen - De wereld van het kind.

Jaarvergadering s.v. Ratti
benoemde Jan Bos en
Antoon Heuvelink tot ere-leden
Tijdens de algemene ledenvergadering van de sportvereniging Ratti in
zaal Schoenaker werden de leden Jan Bos en Antoon Heuvelink op
voorstel van het bestuur van de jubilerende vereniging benoemd tot
ere-leden van de vereniging. Dit vanwege hun voortdurende inzet en
toewijding gedurende een lange reeks vanjaren aan de vereniging be-
toond. De vergadering verleende voorts hef lidmaatschap van ver-
dienste aan het scheidende bestuurslid Jos Geerken.

De heer Geerken heeft in tal van func-
t ies - in hot bijzonder bij de jeugd - zich
vele jaren ingezet. Daarnaast was hij
voorzitter van de akt iv i te i len commis-
sie, voorzit ter van de jubileumcom-
missie, scheidsrechter en ook nog
voetballer. Vanaf heden gaat hij als lei-
der van de zondag-reserves fungeren.

Ledenwinst
Uit de verslagen van de secretaris en
waarnemend penningmeester bleek
dat de vereniging een gezond vereni-
gingsleven kent. Voor het eerst sinds
enige jaren is er een toename van het
ledenaantal te constateren.
De vereniging telt thans 215 leden, ne-

gen meer dan het voorafgaande jaar.
F inanciee l kan de verenig ing geen
bokkesprongen maken, maar uil de fi-
nanciële s lukken bleek dat de vereni-
ging gezond is. Ondanks de grole op-
knapbeur t van k leedru imten en dou-
ches, heigeen een u i tgave van f 4644,-
vergde, konden de boeken met een
kle in batig saldo worden afgesloten.
De nieuwe toernooi-kommissie kon
bij monde van Mevrouw H e u v e l i n k -
Broekman melden dat het drie-week-
enden-toernooi goed was geslaagd
en ook financieel nog baten had opge-
leverd.
De oud-papier-akt ie , waarvoor zich
maandelijks een e l f ta l inzet, draait

goed.
Bij de bestuursverkiezing werd de
heer Harm Welleweerd herkozen.
Voor de vaka tu re s ontslaan door het
vertrek vorig jaar van de heer Th. Pol-
man en dil jaar van de heer J. Geerken
konden geen candidaien worden ge-
vonden. Het bestuur zal in de toe-
komst bestaan uit zeven personen.
Voorzitter Hulsebos beklemtoonde
de noodzaak te besch ikken over vol-
doende bes tuurskader .
Na ampele besprekingen werd de con-
t r i bu t i e voor het komende jaar onge-
wijzigd vastgesteld. Het bestuur stel-
de echter wel te verwachten volgende
jaarvergadering te komen met een
voorstel tot contributie-wijziging.

He t Kwetternest
Voorzi t ter Hulsebos loonde zich zeer
verheugd met het raadsbes lu i t van de
gemeente Vorden de veren ig ing het
schoolgebouw "Hel Kwet te rnes t" ie
schenken. De goedkeuring van Ged.
Staten op het bes lu i t is nog wach ten-
de, maar het b e s t u u r is reeds bezig de
plannen voor afbraak, ve rvoeren her-
bouw uit te werken. De financiële
kant van deze klus wordl thans op pa-
pier gezet. De vereniging hoopt dat
het gebouw in het p r i l l e voorjaar ter
beschikking komt. Veel zal afhangen
van de zelfwerkzaamheid van de le-
den, waaraan de v o o r z i t t e r n i e t t w i j -
felde.

Zodra alles op papier staat en ook het
financiële plaatje is ingevuld, zal een
bijzondere ledenvergadering zich bui-
gen over de p lannen . In de rondvraag
bracht het lid Hans van der Linden de
terechte waardering over aan de club-
bladcommissie , die afgelopen jaar een
goed en leesbaar clubblad regelmatig
had doen verschi jnen.
Wat betreft de velden is het zo dat het
trainingsveld - i.v.m. de bouw van de
school - is verlegd, maar dat het zomer
zal worden aleer dit veld kan worden
gebru ik t . De beruchte hoek van veld 2
is a fge lopen week door een Weker-
oms bedri jf voorzien van drains en ge-
\ ert ikeerd, waarvoor de vereniging de
Nederlandse Gas-Unie zeer erkente-
lijk was.

Jeugd wielrennen
De wedstrijd jeugd van de RTV V'ie-
rakker-Wichmond is zondag 22 sep-
tember naar Arnhem geweesl voor
een d i s t r i c t ontmoeting, georgani-
seerd door de W.V. Reto. Op een nat
en glibberig parcours wisten onze ren-
ners op hun fiets te blijven z i t t en en de
volgende prijzen en plaatsen ie vero-
veren . Bij de 14 jaar behaalde Mano
Waarlo een 3e prijs; 13 jaar: Net iy v.
Vrouwerff 13e prijs; 11 jaar: Maureen
Homrighousen 9e prijs; Sifra Waarlo
l I e prijs; 9 jaar: Marjan de Greef 4e
prijs; Karin Homrighousen 6e prijs.

Bi'j ons in d'n Achterhook
't Sprekwoord: "Nao reagen k u m p t'r zunneschiene" meugt ze zo z i iu t -
jesan wel veranderen in "As de zunne schicnt k u m p t'r reagen". Dat
k u m p heel wat beller uut a'k zo nao buuten kieke. Maorjao, wat wi ' j , 't is
september en dan vewach i j loch neet zovölle meer van 'n zommer, of't
mag nog 'n kraan'zommer geven (ok wel o l d e w i e v e n z o m m e r e n u u m d )
maor daor rekkenl maor neel levölle op. De vekans ies zil t'r veur de
meesten toch wel op en die paar die 'l noggaol zuuk l de zunne wel op, ar-
gens in Spanje ,Griekenland ofnog wieier vol,al nao gelang zee de potte-
menee d i k k e heb.

'n H ar ts hef t rouwens ok zien aangename kan ten , 't wark in 'n hof steil
neel zovölle meer veur zoda'j daor ok gin pien in de rugge meer van
kriegt. De luu k r ieg lnowwal meer lied veur de sociale kontakten en da's
op zien lied ok heel goed. Na'ösl 'l l ichaam mol ok de geesl op zien lied
un betjen be'jeschaafd wodd'n.

Schienbaor heb daor volle luu toch ok wel behoefte an, a l t hans zee leaft
l ' rnog wel in mei. Kiek maor's nao't ka rkbezuuk t o o d ' r u n paarni ' j edo-
meneers wodd'n bevestugd, umme van 't weggaon van "Jan van 'n Ol-
denkamp" maor neet te praot'n. At 't altied zo druk was zoll'n ze haos
nog met de karke an 't b rekk 'n motten.

Ok bi'j de karke op 'n Kranenberg, die now in de steigers sleet, kö j zeen
dat, al 't neudug is, de mensen d'r nog heel volle veur oaver hcbl umme
de karke in stand te ho l l ' n . Fijn v e u r ' n pestooren 'n domeneerdie zo'n
ruggesteuntjen bi'j eur, toch wel zwaore, wark bes kont gebruuk'n.

Of ze d'r ok zovölle v e u r oaver mol hemmen umme de grote kastanjes
midden in 't darp oaverende ie holl 'n, völl nog te bezeen. De brandweer
is t 'r laats al an te passé inolt 'n kommen um de lekke op te ruumen nao
un betjen wind. Die zoll 'n anders op de slraotc k w a k k ' n . Ok al bunt 't dan
mooie kastanjes die 'l gezichte van Vorden bepaold, ze bunt un paar hon-
derd jaor old en die leaft ied geel ok b i j die beume samen mei slietage.
Dan wod 't 'n keer lied dal ze operuumd wod umme plaatse te maak' i
veur jonger gruun, jonger gruun dat t'r oaver 25 jaor al weer heel aadug
bi'j kan staon. Anders is 'l loch neet meer as uuts te l . Maorjao, regeern is
v e u r u L i t z e e n en daor bunt ze now neet al t ied eaven stark in, b i j ons in
d'n Achterhook

H. Leeslman



'Bedrijf ten Pas mag nog eenjaar doorstinken'
Tydens de openbare vergadering van de commissie openbare werken ging de heer W.B.J. Lichtenberg
(CDA) woensdagavond uitvoerig in op het feit dat het bedrijf van ten Pas voorlopig nog niet gesloten be-
hoeft te worden. De gemeente Vorden hoopt voor de sanering van dit milieu hinderlijke bedrijf nog op een
bijdrage uit de "knelpuntenpot" voor 1986. (Voor 1985 is dit afgewezen). De heer Lichtenberg is van me-
ning dat de gemeente Vorden zelf al maar vast een bedrag op de begroting 1986 moet zetten.

"Hevel maar wat over van de post on-
voorzien. Dan zien Rijk en Provincie
ook dat wij wat willen doen. Is vast en
zeker een stimulans", aldus de heer
Lichtenberg.
"Ik ben nog pas door de Eikenlaan ge-
lopen. Het is daar gewoon onhoud-
baar. En dan te bedenken dat het be-
drijf nog een jaar mag doorstinken.
Ik ben bang dat er binnenkort onge-

lukken gebeuren in de Eikenlaan", al-
dus de heer Lichtenberg die er aantoe
voegde "ik weet niet wat ik zelf zou
doen". In deze commissie ging de
heer E. Brandenbarg (VVD) in op de
klachten die er zijn over het Centrale
Antennesysteem. Hij is van mening
dat het pakket dat de Gamog biedt (de
gemeente Vorden is met de Gamog in
onderhandeling) weinig flexibel is.

"Het Vordense college moet zich
maar eens tot de gemeente Zutphen
wenden.
In Zutphen heeft de konsument meer
keuze mogelijkheden.

De burgers moeten in deze zoveel
mogelijk vrijheid hebben.
Ik weet natuurlijk niet of het allemaal
betaalbaar is", zo zei Brandenbarg.

Commissielid Lichtenberg:

'In Amsterdam bestrijden ze doping,
in Vorden geven ze bomen doping

De heer W.B. J. Lichtenberg (CDA) had woensdagavond in de openbare commissievergadering Welzijn
de lachers op zijn hand toen hij uitriep dat in Amsterdam doping wordt bestreden en dat men in Vorden
de bomen doping geeft. Aanleiding tot deze uitspraak waren de woorden van de heer B. Bekman (Open-
bare WerKen) die op een vraag aan de heer W. Voort man (P.v.d.A.) antwoordde dat hij goede hoop had
dat de twee kastanjebomen op het grasveld bij de Ned. Hervormde Kerk na behandeling nog wel een 20
tot 25 j aar meekunnen. "Er komen groeistoffen bij, infeite peppen we de bomen op ", zo lichtte Bekman
toe.

Voor Voortman aanleiding om de bo-
men een kans te geven. Voor me-
vrouw Aartsen (CDA) woog het
aspekt van de veiligheid het zwaarst
en volgde zij de opvatting van de heer
Lichtenberg die een vurig pleidooi
hield om de bewuste kastanjebomen
te kappen en nu alvast twee nieuwe te
planten. "De bomen komen op leef-
tijd, ze zijn aan hun eind. Te gevaar-
lijk", aldus Lichtenberg. De heer E.
Brandenbarg (VVD) onderstreepte

de zienswijze van Lichtenberg. De
commissie was behoudens de heer
Voortman (P.v.d.A.) van mening dat
het niet zo noodzakelijk is dat er t.z.t.
een onderkomen voor het VW in de
plaatselijke bibliotheek wordt ge-
zocht. Mevrouw Aartsen (CDA): "De
VVV loopt zelf ook niet voorop om
iets te vinden, dan hoeven wij dat ook
niet". De meerderheid van de com-
missie schaarde zich achter het idee
van wethouder J.F. Geerken (CDA)

om een kios op het Marktplein te
plaatsen, al zal dan het financiële
aspekt nader besproken moeten wor-
den.
De heer E. Brandenbarg (WD) zag
overigens de noodzaak van het ver-
bouwen van de -bibliotheek niet zit-
ten.
"Laat het college eens onderzoeken of
er geen andere zaken zijn die een ho-
gere prioriteit verdienen", zo advi-
seerde hij.

Raad Vorden spreekt zich niet
uit over hoe te handelen met de

De raad van Vorden was dinsdagavond
een getrouwe copy van de discussie die
er vorige week in de verschillende com-
missies /ijn geweest over de kastanje-
bomen op het grasveld nabij de Ned.
Hervormde Kerk.

Ook tijdens deze raadsvergadering
verschillende meningen. Uiteindelijk
werd besloten om f7500,- beschikbaar

te stellen voor bomenherstel. De raad
gaf de commissie openbare werken de
volmacht om samen met het collge
naar een oplossing te zoeken. Worden
zij het erover eens hoe het geld te be-
steden, hetzij de twee kastanjebomen
te kappen, hetzij "op te peppen" dan is
de kous voor de raad af. Gebeurt er
niets met de bomen dan komt één en
ander weer in de raad terug teneinde

te beslissen waar deze 7500 gulden
dan wel voor moeten worden aange-
wend.
De heer C.Chr. Voerman zou dan te-
vens gaarne zien dat er een "bomen-
plan" in zijn algemeenheid zou wor-
den opgesteld. Verschillende raadsle-
den alsmede het college waren wel
van mening dat de kastanjebomen in
het dorp beeldbepalend zijn.

Zang- en evangelieavond

met Gert en Hermien

Gevaarlijk
snoepgoed

Op woensdag 2 oktober a.s. komen Gert en Hermien Timmerman
weer zingen in de Ned. Herv. Kerk in Ruurlo. Ds. Malgo uit Hengelo
Ov. behandelt weer een aktueel onderwerp.
Waarom dit trio iedere woensdag ergens in Nederland evangeliseert
door lied en woord, zal U duidelijk worden als U deze avond ook zult
by wonen.
De toegang is vry. Aanvang 20.00 uur.

De toneelvereniging "Krato" heeft in
studie genomen het blijspel in drie be-
drijven met de titel "Gevaarlijk snoep-
goed". De regie voert Hanneke Kok.
Zeer waarschijnlijk is de premiere op
30 november in zaal Schoenaker.

Demonstratie
touwtrekken
De touwtrekvereniging Vorden is te-
samen met de touwtrekvereniging
EHTC uit Eerbeek uitgenodigd om
op zaterdag 28 september tijdens de
zo zoetjesaan bekende Hoakersdag
van de groep Normaal demonstratie-
wedstrijden touwtrekken te verzor-
gen in de Hanzehal te Zutphen.

Wedstrijdmiddag
Jong Gelre
Jong Gelre Vorden organiseert zon-
dagmiddag 29 september haar jaarlijk-
se agrarische wedstrijdmiddag die ge-
houden zal worden op en rond het be-
drijf van de familie Borgman, Heeler-
weg l te Vierakker. Op deze wedstrijd-
dag zal gestreden worden om verschil-
lende titels zoals rundveebeoorde-
ling, trekkerbehendigheid, bloem-
schikken, gewicht schatten etc. Als
nieuw onderdeel is er een bakfietsen-
race.
De wedstrijden beginnen om 14.00
uur. Ook niet-leden zijn, zo stellen de
organisatoren, van harte welkom.
Men kan dan tevens kennis maken
met een agrarisch bedrijf.

C.Chr. Voerman (CDA):
'Stuk veilig stelling voor de Wehme'

Tijdens de behandeling van de verdeling van het budgetbedrag van de stads- en dorpsvernieuwing, be-
pleitte socialist J. Bosch om de verdeling van dit fonds voortaan samen te laten gaan hij de behandeling van
de begroting en het meerjarenplan. 'Hier streven we zeer zeker naar', aldus de toezegging van Burge-
meester Vunderink. De heer C.Chr. Voerman (CDA) wees erop dat de kwestie (lees renovatie) De Weh-
me aktueel wordt.

Er zal tijdens de renovatie onder meer
met "wisselwoningen" gewerkt wor-
den. De raad kon zich vinden in de
zienswijze van de heer Voerman. Op
voorstel van de heer J. Bosch (P.v.-
d.A.) werd besloten om voor 1986 in
totaal 20 mille van "woningverbete-
ring" af te halen voor "De Wehme",
waardoor voor 1986 dan 80 mille over
blijft in plaats van honderd duizend
gulden. Mocht het geld niet nodig zijn
dan vloeit de 20 mille weer naar "wo-
ningverbetering" terug.

Bibliotheek
Mede naar aanleiding van vragen en

opmerkingen uit de VVV fraktie deel-
de burgemeester Vunderink mede dat
gemeente en WV bestuur nog zoe-
kende zijn om een goede oplossing te
vinden voor het VVV vraagstuk "gaar-
ne een eigen VVV kantoortjc".

Gewest Midden IJssel
moet blijven
Het Gewest Midden IJssel moet blij-
ven. Dat was de duidelijke uitspraak
van met name mevr. Aartsen (CDA),
J. Bosch (P.v.d.A.) en H. Tjoonk
(VVD). Dit naar aanleiding van het

bezwaarschrift dat de gemeente Vor-
den inzake de regio-indeling bij de
Provinciale Staten van Gelderland
gaat indienen. De raad van Vorden
gaat er vanui t dat: de regio Zutphen
ook in Midden IJssel-verband voor
complementair bestuur niet zal zijn
aangewezen op Overijssel maar op
Gelderland en dat gewestelijk overleg
met Gelderland over kwesties die de
regio Zutphen betreffen wordt ge-
voerd door de Gelderse gewestbe-
stuurders.

C.D.A. statenkring:
Openbare

Ledenvergadering
Het bestuur van de CDA Statenkring
Zutphen organiseert een openbare le-
denvergadering op dinsdagavond 8
oktober 1985 in de Gereformeerde
kerk, Wilhelminalaan 3 te Zutphen.
Als spreker is uitgenodigd de heer
Klop, medewerker van het weten-
schappelijk instituut van het CDA. De
heer Klop zal spreken over het lande-
lijk verkiezingsprogram "Uitzicht sa-
men werken voor morgen". Zoals al-
tijd is er na de spreekbeurt gelegen-
heid tot discussie.

60 jaar
Nutsfloralia
Op 4 oktober a.s. opent de Floralia
voor de 60e keer de jaarlijkse bloe-
mententoonstelling, in de grote zaal
van het Dorpscentrum^^ze jubi-
leumtentoonstelling zal^P bezichti-
gen zijn op 4, 5 en 6 oktober.
Zoals reeds vele jaren zijn aan deze
tentoonstelling wedstrijden verbon-
den, waaraan iedereen, van klein tot
groot mee kan doen. A^ynzendin-
gen worden vakkundig g^^urd en er
zijn vele prijzen beschikbaar voor de
mooiste inzendingen. Floralia hoopt
vele van de in het voorjaar uitgereikte
stekplanten, zowel van de schoolkin-
deren als van de volwassenen terug te
zien. Ook de resultaten van de bloem-
schikkursus zullen op de tentoonstel-
ling te bewonderen zijn en hopenlijk
laten de kursisten van voorgaande ja-
ren zien dat zij het bloemschikken
nog niet verleerd zijn en met vele in-
zendingen er voor zorgen dat het dit
jaar een echt feestelijke tentoonstel-
ling wordt.
Van de Vordense bloemisten hebben
de fa. Dijkerman, fa. Kettelerij, fa.
Spiegelenberg en de fa. Arti Fleur toe-
gezegd op de tentoonstelling een
stand te zullen verzorgen, even als de
tuinbouwschool uit Borculo.
Al met al dus beslist de moeite waard
om een bezoek te brengen aan de Flo-
ralia-tentoonstelling op een van de
bovengenoemde dagen en ter ere van
het 60-jarig bestaan ontvangt iedere
bezoeker een verrassing. Nadere ge-
gevens omtrent plaats en tijd van inle-
vering vindt men in een advertentie
elders in dit blad.

Als u zaterdag 28 september tussen 10
en 4 uur een bezoek brengt aan de bi-
bliotheek dan kunt u o.a. kijken naar
een prachtig diaklankbeeld van de 8-
kastelentocht. De heer Van Arkel
neemt u mee langs de 8-kastelen en
vertelt u over wat er onderweg te be-
zichtigen is.

Wilt u deze diavoorstelling in zijn ge-
heel meemaken dan is het raadzaam
om bijvoorbeeld om 10 uur, 12 uur of
om 2 uur te komen, want dan wordt
het klankbeeld gestart. Deze zal ruim
een uur duren.
Ook is deze dag te zien een aantal fo-
to's en ansichtkaarten over Oud-Vor-
den. De heer Van de Broek legt ook
een serie foto's neer van oud-Vorde-
naren. Als er mensen zijn die deze
personen van naam kennen zou hij dit
graag vernemen.

Zeskampploeg kompleet
Veldkampen Gerrit Bloemendaal zijn bereid gevon-

den om deel te nemen in de zeskampploeg. Zij zullen het
zogenaamde denkkoppel vormen, waarvan het de be-
doeling is dat zij vragen zullen beantwoorden over actua-
liteiten uit de landelijke dagbladen en vragen betreffen-
de een brede algemene kennis van actuele zaken.
Het sportteam is al druk aan het trainen onder leiding
van Jo de Koning. De stemming is uitstekend en allen
doen hun uiterste best om zogoed mogelijk voorde dag te
komen.
Er komen nu al vragen binnen van mensen die 7 decem-
ber meewillen naar Arnhem doch hierover komt nog na-
der bericht. De onderhandelingen met de busonderne-
mingen zijn in volle gang. Wij houden u wekelijks op de
hoogte hoe het staat met ons zekampteam.

Sfeervolle shows bij Visser Mode

Afgelopen vrijdag hield Visser Mode zijn "gewone" modeshows in
de zaak. Ladyspeaker mevrouw Wolvenne met haar mannequins
Margriet, Francien, Nel en Justa lieten ons een goed beeld van de na-
jaarscollectie van Visser Mode zien. Evenals vorige week bij de mu-
ziekale trendshow was de belangstelling goed. Het eerste shownum-
mer liet duidelijk zien wat de nieuwe kleuren zijn voor dit najaar:
smaragd, fuchsia, kobalt veelal gecombineerd met donkerblauw en
zwart.

Ook zagen wij dat de cashmir en pais-
ley dessins niet alleen voor de jonge
mode is. Mooi waren de vele blazer-
rok combinaties van o.a. Ara en L'e-
spoir. De wintermantels veelal in
trenchcoats in winterkatoen of in wol
al dan niet met een plaidvoering. Vis-
ser Mode brengt een mooie collectie
japonnen en pakjes van o.a. Ara en El-
vi terwijl ook tussen maten (dus iets
breder op de heup) in ruime mate ver-
tegenwoordigd waren. Bij de blouses
vielen de bloemen en paisley dessins
op. De roklengte is ietwat langer ge-

worden wat toch goed afkleed, zeker
nu de lange blouses over de rok gedra-
gen worden. Nieuw in de pantalons
zijn de ski-pantalons in ribcord en in
sweatshirtstof. Ook dit najaar zijn er
weer prachtige pullovers en let U
vooral eens op de schitterende modi-
sche vesten. Heel leuk waren de vele
gekleurde panties en pantiekousjes
met of zonder motiefje. Visser Mode
liet ons een mooie, draagbare collectie
zien, waarin voor elke vrouw wat te
vinden is.



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.

ELEKTRA

Te koop: nieuwe en gebruikte
gas-, olie-, kolenhaarden
en kachels; Gevelkachels;
gasfornuizen, en plato's.
Kookkachels; Allesbran-
ders; Kolenfornuizen; in-
en voorzetkachels.
GEVRAAGD: Gevelkachels;
Gashaarden; Kolenka-
chels.

JANSEN
Bleekstraat, Hengelo Gld.
Tel. 05753-1360

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

Bulthuis Reform Brood
Zuiver biologisch - dynamisch,

o.a. dr. Vogel brood, Zonnepit, Dadelbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

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. UITtRWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

Onderhouds adviezen

Wij starten a.s. vrijdag 27 september
weer met onze

Aanvang 20.00 uur

CAFÉ-RESTAURANT

SCHOENAKER
Ruurloseweg 64 - Vorden

Schoolstr. 17

Vorden

tel. 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

CONTACT
graag en goed

gelezen

Weekblad
Contact
Vorden

2300 abonne-

menten Vorden

en omgeving.

Zeer dichte
lezerskring.

Editie Ruurlo 3300 exemplaren.

Editie Hengelo Gld. 4500 exemplaren.
Editie Warnsveld 3350 exemplaren.

Contractkortingen mogelijk.

50%KORTING
voor combinatie advertenties.

Voor inlichtingen:

Drukkerij Weevers b.v.
Nieuwstad 12, Postbus 22, 7250 AA Vorden.
Telefoon 05752-1404.

S.O.S Graafschaprijders Paardensport

* =

QA5WERK

M15TALLATJE5

WKTERLEOMG

CEMTfVSLE V/ERW

LA5WERK

SCRVICE

Peggenhofweg 1, tel. 6439

Uw ogen
zijn

belangrijk
Zuinig zijn met uw ogen

betekent ook:
ze regelmatig laten
controleren. Bij de
oogarts, of bij ons.
Want uw ogen zijn

belangrijk genoeg om

•
goed in de gaten te

houden.
Bel even voor een

afspraak.

Opnooryw
vakman-optkien

De deskundige
vertrouwensman die tijd

voor uw ogen neemt.

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Uw bloed is
dringend nodig!

Maandag 30 september 1985 wordt te
Vorden weer een bloedafnameavond
van het Rode Kruis georganiseerd.
Vorig jaar waren ruim 200 inwoners zo
gul iets van hun bloed aftestaan voor
de redding van veel patiënten. Moet
dat nu, zult U vragen? Ja, het moet,
want in de ziekenhuizen is steeds
meer bloed nodig voor de behande-
ling van patiënten.
En niet alleen de ziekenhuizen in Ne-
derland, maar ook in landen met aard-
bevingen waarbij veel slachtoffers val-
len is dringend bloed nodig. Ongetwij-
feld herinnert U zich de beelden van
de ramp die zich recent in Mexico vol-
trok. ,
Allerlei substanties uit bloed-bloed-
komponenten - zijn nodig voor hen
die tekort hebben aan die substanties,
bijv. aan rode of witte bloedcellen, aan
bloedplaatjes, of aan bepaalde eiwit-
ten; stollingsfactoren zijn nodig voor
mensen die lijden aan een bloeder-
ziekte (haemophilie), waarvan grote
hoeveelheden nodig zijn om deze pa-
tiënten, dikwijls kinderen, een bijna
normaal leven te kunnen leiden. In
veel gevallen dient bloed voor allerlei
preparaten, echter in toenemende
mate is "vol bloed" nodig.
Vol bloed is o.a. nodig bij grote opera-
ties, zoals maag-, hart-, long-, nier- en
vaatoperaties. Zonder bloedtransfu-
sies zouden deze operaties nooit kun-
nen worden verricht.
Als u zelf gezond bent, waarom zoudt
u dan niet een beetje van uw bloed
willen afstaan als het gaat om het le-
ven van een ander er mee te redden.
Misschien dankt u morgen zelf uw le-
ven aarr iemand die vandaag bloed af-
stond Voor u voor uw familie
Bent U gezond en tussen de 18 en 65
jaar? Hebt u in het afgelopen jaar geen
ernstige ziekte, grote operatie of be-
valling meegemaakt? Overweeg dan
donor te worden van het Rode Kruis.
U wordt op maandag 30 september
1985 verwacht in de school voor biolo-
gisch- en agrarisch onderwijs aan de
Nieuwstad te Vorden. Doen!
Uw beloning? Het gevoel dat U iets
wezenlijks hebt gedaan voor een me-
demens. ^*

Kastelenloop
op 28 september
De trimclub "Vorden" orga^Pert za-
terdag voor het zesde achtereenvol-
gende jaar de "Kastelenloop". De
deelnemers kunnen kiezen uit vier af-
standen te weten 2,5 kilometer, 5, 10
of 15 kilometer.
De route is uitgezet tussen kasteel
Vorden en kasteel Kiefskamp. De
start is bij kasteel Vorden. De deelne-
mers aan de 2,5 kilometer vertrekken
om 13.00 uur; 5 kilometer om 13.30
terwijl de deelnemers aan de 10 en 15
kilometer om 14.15 uur van start gaan.
Vorig jaar trok deze "Kastelenloop"
ruim 200 deelnemers.

Zondag 29 september organiseert de
V.A.M.C. "De Graafschaprijders"een
Herfstrit. Hiervoor kan men vanaf
13.00 uur inschrijven bij café-restau-
rant Schoenaker aan de Ruurloseweg
te Kranenburg. De start is om 13.30
uur. Voor de deelnemers in de A en B
klasse geldt het KNMV reglement ter-
wijl de deelnemers in de toerklasse
volgens het puzzelreglement van de
KNMV rijden. De heren de Boer en
Versteege hebben een eenvoudige
puzzelrit uitgezet voor deze Toerklas-
se.
Tijdens het wachten op de prijsuitrei-
king kan men bingo spelen. "De
Graafschaprijders" hebben voor 10
november een Wildrit op het pro-
gramma staan. De Pannenkoekenrit
wordt op 15 december gehouden.

Graafschaprijders
Nederlands Kampioenschappen
Orienteringsritten:
tweede plaats voor
"De Graafschapryders"
Het auto clubteam van de Vordense
vereniging "De Graafschaprijders" is
zaterdag het Nederlands Kampioen-
schap Orienteringsritten maar ternau-
wernood ontgaan. In het Drentse
Westerbork eindigde het Vordense
team met miniem verschil als tweede,
achter de "Uitlaat" uit Best te Brabant.
De Brabanders behaalden 262 punten
tegen "De Graafschaprijders" 258.
Het team van de VA.M.C. "De Graaf-
schaprijders" bestond uit J. Luiten/J.
Wisselink; G. Versteege en echtgeno-
te; H. Cortumme/J. Mennink; W.D.
Wisselink en echtgenote en A.C.
Weevers/A.E. Weevers. Het is een
voorlopige einduitslag want er zijn en-
kele protesten binnengekomen die de
komende week behandeld zullen
worden.
Voor het individuele kampioenschap
eindigde het echtpaar Wisselink (vo-
rig jaar kampioen van Nederland) dit-
maal op een toch zeer fraaie tweede
plaats. Het duo J. Luiten/J. Wisselink
legde beslag op de vierde plaats.

Herfsttoertocht
Ondanks de minder gunstige weer-
somstandigheden zijn er zondag circa
130 personen van start gegaan voor de
Herfsttoertocht van de Achtkastelen-
rijders. De deelnemers aan de 40 kilo-
meter fietsten richting Bronkhorst,
terwijl de 80 en 120 kilometer onder
meer via de Posbank een route had-
den. Start en finish waren bij "Het
Zwaantje" te Vorden.

Tennis
Van de Vordense spelers die deelna-
men aan de Achterhoekse jeugdkam-
pioenschappen wist Frank Woltering
zich te plaatsen voor de finale. Hij
werd kampioen in de leeftijd t/m 11
jaar door een overwinning op Martijn
Peters uit Zelhem met 6-4, 4-6 en 7-6
en mag begin volgend jaar deelnemen
aan de Gelderse Kampioenschappen.

Slaapkamertapijt

TAPUTVOORDEa VOOR KRITISCHE KIJKERS! 400 breed.
Nylon Bouclé. Beige
kleur.
van 95,- voor

Woonkamertapijt
zuiver scheen/vollen
berber. 400 breed.
van 259,-

p.m.

(beperkte voorraad)

Woonkamertapijt
400 breed.
Berbertapijt van wol
versterkt met
synthetische vezels
van 1 29,- voor

Velourstapijt
400 of 500 breed.
Ijzersterke bouclé in
blauw of bruin.
Geschikt voor woon
en slaapkamer,
trappen etc.
400 breed

400 breed
een mooie dichte
synthetische velours
in blauw en beige.

Zolang de voorraad
strekt

HELMINK B.V
500 breed f 1 32,-
p.m. + gratis leggen.

Zutphenseweg 24
Vorden - Tel. 05752-1514

Reservering voor latere levering is gratis * 5 jaar garantie * zie onze sterk uitgebreide kollektie gordijnen en vitrages

Mevr. A. Schouten-Maalderink, lid
van Aanspanning „In de Reep'n" werd
jl. 21 september afgevaardigd naar de
Nationale Kampioenschappen van de
klassementsritten van de Nederland-
se Bond van Verenigingen van het
aangespannen paard te Utrecht.
Zij werd daar derde in de rubriek
tweewielige rijtuigen met haar zwarte
wpn merrie voor een hollandse tilbu-
ry. Proficiat.

Waterpolo
Zege waterpolojeugd
De jeugd van "Vorden '64" heeft de
uitwedstrijd tegen Dedein met klin-
kende cijfers 1-6 gewonnen. De doel-
punten werden gescoord door Harold
Kolkman 2x; Andre Karmiggelt 2x;
Riek Groot Roessink en Arjan Wil-
genhof. Bij de stand 0-6 scoorde De-
dein tegen.

Verlies heren Vorden '64
De heren van Vorden hebben in een
doelpuntrijke wedstrijd met 9-6 van
DDD 3 uit Doetinchem verloren. De
eerste periode werd met de stand 2-2
afgesloten. Frans Karmiggelt en Jaap
Stertefeld scoorden de Vordense
doelpunten. In de tweede periode op-
nieuw een spannende aangelegen-
heid. Doetinchem nam in deze perio-
de een 5-4 voorsprong. In de derde pe-
riode scoorden beide ploegen twee-
maal, waarna DDD in de laatste speel-
periode de eindstand op 9-6 bracht.
De laatste drie Vordense doelpunten
werden gescoord door Hans Eilander,
Jaap Stertefeld en Frans Karmiggelt.

Winst Vordense dames
De dames van Vorden hebben zater-
dagavond na een bijzonder spannen-
de wedstrijd een 6-5 overwinning be-
haald op Brummen. Brummen nam
in de eerste periode een 0-1 voors-
prong. Disere Westerveld verkleinde
tot 1-2. Bij de stand 1-4, scoorde Griet-
je Welleweerd 2-4. In de derde periode
3-4 door Disere Westerveld. In de laat-
ste speelperiode over en weer doel-
punten. Voor Vorden scoorden Griet-
je Wellerweerd en Henriet Haze-
kamp, terwijl Disere Westerveld het
winnende doelpunt scoorde.

Volleybal
Vriendschappelijke wedstrijd
Dash dames - Avanti
De dames van Dash hebben een
vriendschappelijke wedstrijd gespeeld
tegen Avanti uit Lochem. Er werd
door beide ploegqn ongeinspireerd
gespeeld. Aanvallend toonde Avanti
zich toch wel slagvaardiger en won de
ploeg uit Lochem verdiend met 3-1.
Deze week komen de dames van
Dash tweemaal in competitieverband
in aktie. Donderdag 26 september uit
tegen Isala en zaterdag 28 september
uit tegen SVS uit Schalkhaar.

Zaalvoethal
Uitslagen Velocitas
Velocitas (dames) - Zavodo (dames):
0-13; Lap. Ocus - Velocitas 2:3-0; Mar-
kelo 2 - Velocitas 3: 4-7.

Programma Velocitas
Maandag 30 september te Vorden:
Velocitas 2 - Docshop 3; Velocitas l -
Improvisium; Velocitas 3 - AZSV 4.
Maandag 30 september te Zutphen:
AZC (dames) - Velocitas (dames).

Afdeling Dames
Grol - Ratti 1: 0-2
Onder begeleiding van de nieuwe trai-
ner P. Lash vertrokken de dames van
Ratti naar Groenlo. Er werd al meteen
aanvallend en sterk gevoetbald door
de Ratti-dames. Nadat de goed spe-
lende R. Spithoven eerst een schot op
de paal zag belanden, scoorde zij eni-
ge minuten later 0-1. Na plm. een
kwartier viel Ratti iets terug en kreeg
Grol enkele uitvallen, toch bleef Ratti
veel aan de zijde van Grol voetballen
en er kwamen dan ook volop kansen,
maar ze bleven onbenut.
In de rust werd C. Addink vervangen
voor G. Berendsen. Er werd weer aan-
vallend gevoetbal door de Rattispeel-
sters en het duurde dan ook niet lang
dat G. Berendsen de laatste vrouw
van Grol op het verkeerde been zette
en 0-2 scoorde.
De Grol dames kwamen toch ook iets
meer in aanval en bracht de Rattiver-
dediging nog enkele malen in moei-
lijkheden, maar er werd aan beide zij-
den niet meer gescoord. G. Steenbre-
ker werd nog gewisseld voor L. Klein
Heerenbrink. De Ratti-dames gingen
tevreden met 2 punten naar de Kra-
nenburg.



interieuradviseur

Voordelig?
n6K6n m33r... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Voor complete
woninginrichting
naar

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wïchmond. Tel. 05754-517

w* komen wl) naaien

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TBIKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Werkgroep Gezinsopvang
Jongeren (G.O.J.) Hengelo
Gld. e.o. zoekt nog steeds op-
vangadressen voor jongeren
boven 12 jaar.
Vrijblijvend inl.: Hermien Hid-
dink, tel. 05753-2238.

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

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

Goedkoop
kleuren tv kijken
dat kan met een kleuren T.V. van Radio Hissink: audio-video.

Kleuren tv uit verhuur teruggekomen
56 cm met en zonder afstandbediening
66 cm met en zonder afstandbediening en met onze
drievoudige garantie:

1
2

3

6 maanden tot 12 maanden
volledige garantie.

drie maand omruil garantie (Als
het ware 3 maand op proef; niet
goed ander toestel).

Altijd 12 maand beeldbuis
garantie.
(óók op de goedkoopste).

Dit alles reeds vanaf 398,-

ALLEEN BIJ:

Radio Hissink
Burg. Galleestr. 23 - Vorden - Tel. 05752-1789

VUISTDRUKKEN

Open wedstrijd zondag 29-9-'85 met

wisselbeker. Aanvang 13.30 uur.

Entree f 2,50.

indoor sport vordt-n

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Huidverzorging

Any a Holland
ffeüipl. schoonheidssp.,

Stivas A +B,
kernlid ANBOS

Nieuwstad 5 - Vorden
Ruurloseweg 46

Hengelo Gld.
Telefoon 05753-3279

(Behandeling
op afspraak).

1 kiloBoontjes
Bananen 1 küo
• rei 1 küo
James Grieve 2k,i0

1,98
1,50
0,98
2,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TEL. 1617

Zojuist ontvangen

Pracht kollektie

medische
tassen

in de nieuwe herfstkleuren.

Keuze uit meer dan driehonderd

modellen.

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

EXTRA SCHERP IN PRIJS

Kippe poten
1 kilo

Riblappen
1 kilo

5,95
12,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gehakt
Gebraden 1 50 gram

Achterham
heerlijk 1 00 gram

1,15
1,98

SPECIALITEIT

ONZE OVERHEERLIJKE

G ril 8 worst
allé 3 de soorten
250 gram 1,95

Hoera het is feest bij ons,
Waarom? Omdat onze Corine geboren is.
Daarom zijn wij zo blij
en houden wij een grote tekenwedstrijd.
De kleurplaat kunnen jullie afhalen in de winkel en
mevr. Riek Schagen kijkt wie de mooiste heeft gemaakt
Er zijn drie leuke spelen te winnen
Leeftijdsgroepen 3 t/m 6; 7 t/m 9; 10 t/m 12 jaar.

Jan jr. en Jacobine

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter
Corine
Wij willen u graag laten meedelen in de feestvreugde.

Jan en Nel Roden burg

Bij een kraambed hoort biefstuk. Daarom deze week
bief stuk weekend!!

5,65Gewone biefstuk
ongewoon lekker nu 250 gram

Hamburger special

4 betalenvan puur mager rundvlees

nu ter kennismaking 5 halen

ELKE WEEK VOORDEEL

Speklappen 1 k,i0

Fijne verse worst 1 küo
Grove verse worst 1 küo
Runder verse worst 1 küo

7,25
6,95
9,90

11,50

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
Rundergehakt
Gekruid gehakt
Gratis gehaktkruiden

6,95
9,90
7,95

VRIJDAG MARKTAANBIEDING

Hamburger 6 halen 4 betalen

EXTRA AANBIEDING

Baby saks Perstuk 1,65

A*iKl1*a

1

slagerij an rodenburg
TELEFOONRPSTRAAT


