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DE HEER BAKKER STELT BOERDERIJ BESCHIKBAAR AAN DE KERKSTRAAT

Plaats V.V.V. kantoortje
nog niet bekend
Tijdens de ledenvergadering van de Vordense V.V.V. werd heel wat gediscussieerd over de
plaats van een volgend jaar te openen V.V.V. kantoortje. Het is één van de grote wensen
van de V.V.V., al sinds geruime tyd, om een permanente huisvesting te hebben. Door de
vele toeristen is de vraag om inlichtingen en informatie zeer groot.

Het V.V.V. is echter beperkt open en
ligt niet centraal in Vorden. Het V.V.V.
bestuur heeft plannen om een kiosk
neer te zetten voor de Amro-bank in
Vorden.
In de vergadering kwam naar voren dat
de heer Bakker eventueel de boerderij
aan de Kerkstraat ter beschikking wil
stellen.
Ons kwam ter ore dat een elektrotech-
nisch installateur en nog iemand gra-
tis wil meewerken om de boerderij ge-
schikt te maken, met verenigde krach-
ten moet dit toch kunnen aldus het in-
stallatiebureau.
Ook heeft H. Elbrink een stuk grond
aangeboden tussen zijn garage en die
van Dolphijn om de V.V.V. kiosk te
bouwen.
Na heel wat heen en weer gepraat
werd besloten om alle mogelijkheden
goed te onderzoeken en indien nodig
een extra leden vergadering uit te

schrijven om de leden over de locatie
te laten beslissen.
Nog een mogelijkheid is de V.V.V. on-
der te brengen in de bibliotheek, maar
daarover zijn de partijen het nog niet
eens kunnen worden.

Plannen V.V.V.
De ledenvergadering werd geopend
door voorzitter N. van Goethem. In
zijn openingswoord zette hij in het
kort uiteen wat zoal de plannen zijn
die de V.V.V. wil proberen te realise-
ren.

Het V.V.V. kantoor is één van de plan-
nen, maar een ander groot plan is het
van de grond krijgen van bungalow-
park met dagrecreatie.
Verder wil de V.V.V. meer slecht weer
voorzieningen, om daarmee meer
toeristen te trekken.

Het jaarverslag 1985 en de notulen
van de laatste algemene vergadering
werden goedgekeurd, waarna de be-
groting 1986 volgde.
Er werd een nieuwe opzet van de con-
tributie goedgekeurd om daarmee
meer geld in het V.V.V. laadje te krij-
gen. Verschillende categoriën zijn er
gemaakt, waarbij diegenen met de
meeste toeristische belangen meer
contributie betalen dan de overige le-
den.

Zomerprogramma
Het zomerprogramma werd doorge-
nomen. Geconstateerd werd dat alle
artivitr>itr>n r»r»t vnlopnH iaor w/f»f»r CA-

houden zullen worden. Men hoopt de
Staring-avonden uit te kunnen brei-
den van 2 naar 3 avonden vanwege de
grote belangstelling die hiervoor be-
staat.

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

1. Pufolikaties 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 5 novem-
ber 1985 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heer Mr. R.J.E.M. van Zin-
nicq Bergmann, Zomervreugdweg 3,
voor het bouwen van een woning aan
de Maalderinkweg 3.

2. Vergaderingen raadscommissie
De commissie voor Financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 19 november a.s.
om 19.00 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
— goedkeuring van de begroting 1985
met Ie en 2e wijziging van de Stich-
ting Openbare Bibliotheek en Lees?
zaal Vorden;
— garantiesubsidie ten behoeve van
de toneelvereniging KRATO;
- subsidie Stichting Staring Instituut
1986;
- vernieuwen dakbedekking en dak-
goten voormalige kleuterschool "De
Springplank" in verband met con-
structiefouten;
- vervroegde algehele aflossing van
een geldlening;
— garanderen betaling rente en aflos-
sing van een geldlening, aan te gaan
door woningbouwvereniging Thuis
Best voor de bouw van twee eensge-
zinswoningen;
- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar gewoon lager on-
derwijs over het jaar 1984;
- vaststelling exploitatievergoeding
over 1984 ten behoeve van de scholen
voor gewoon lager onderwijs;
- voorlopige vaststelling werkelijke
uitgaven openbaar kleuteronderwijs
over het jaar 1984;

- vaststelling exploitatievergoeding
over 1984 ten behoeve van df bijzon-
dere kleuterscholen;
- vaststelling wijzigingsverordening
Afvalstoffenheffing 1986;
- vaststelling van een nieuwe veror-
dening op de heffing van begraafrech-
ten in de gemeente Vorden;
- auteursrechten kabeltelevisie.

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 20 november a.s.
om 18.30 uur in het koetshuis bureau
gemeentewerken. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
— goedkeuring van de begroting 1985
met Ie en 2e wijziging van de Stich-
ting Openbare Bibliotheek en Lees-
zaal Vorden;
— garantiesubsidie ten behoeve van
de toneelvereniging KRATO;
- subsidiëring Stichting Staringinsti-
tuut 1986;

De commissie voor Openbare Wer-
ken vergadert op woensdag 20 no-
vember a.s. om 19.00 uur in het koets-
huis bureau gemeentewerken. Aan de
orde komen onder meer de volgende
punten:
— Auteursrechten kabeltelevisie;
- wijziging brandbeveiligingsveror-
dening.

De commisie voor Algemeen Bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 19 novem-
ber a.s. om 20.00 uur in het gemeente-
huis. Aan de orde komen onder meer
de volgende punten:
- wijziging brandbeveiligingsveror-
dening.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-
ten, onmiddellijk voorafgaande aan
de opening van de vergadering, bij de
voorzitter of secretaris van de com-
missie opgeven als spreker, onder op-
geven van het agendapunt waarover
men het woord wil voeren.
- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van spreek-
tijd opleggen.
- de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in zowel het gemeentehuis als
de openbare bibliotheek aan de
Dorpsstraat.

3. Openbare vergadering Gewestraad
Deze vergadering wordt gehouden op
20 november a.s. om 19.30 uur in de

kantine van het gemeentelijk Energie-
en Watei^lingsbedrijf te Deventer,
Zutpheri^eg 51006.

De agenda luidt:
1. Gewest Midden-I J ssel
1. Opening
2. Afscheid van de fractievoorzitter
van het C.D.A. , de heer K.H. Vos
(geen bijlage).
3. Notulen van de vergadering op 26
juni 1985 (onderdeel III)
4. Ingekomen stukken/Mededelin-
gen
5. Voorziening vacatures in commis-
sies.
6. Regio-indeling
7. Begroting 1986
8. Onderzoek technologische verwer-
king afvalstoffen.
9. Aangaan rekening-courant over-
eenkomst
10. Aangaan kasgeldleningen
11. Belegging liquide middelen.

2. Regionale Brandweersamenwerking
Gewest Midden-IJssel
1. Notulen van de vergadering op 26
juni 1985 (onderdeel 1).
2. Ingekomen stukken/mededelin-
gen.
3. Begroting 1986.

3. Districtsgezondheidsdiensten Ge-
west Midden-IJssel
1. Notulen van de vergadering op 26
juni 1985 (onderdeel II)
2. Ingekomen stukken/Mededelingen
3. Begroting 1986.

4. Intrekken voorbereidingsbesluit in-
dustrieterrein.
Teneinde medewerking te kunnen
verlenen aan bouwplannen van een
gegadigde voor aankoop van gronden
op de geplande uitbreiding van het in-
dustrieterrein, heeft de gemeenteraad
op 27 augustus 1985 en zgn. voorbe-
reidingsbesluit genomen.

Bij nader inzien heeft deze gegadigde
evenwel alsnog gekozen voor een ter-
rein aan de Kerkhoflaan alhier (nabij
het perceel Kerkhoflaan no. 5) Dat
terrein had ingevolge het Vigerende
bestemmingsplan reeds een bestem-
ming voor handel en nijverheid. ^

Voor medewerking aan het bouwplan
is derhalve het voorbereidingsbesluit
niet meer noodzakelijk. De gemeen-
teraad heeft in zijn vergadering van 29
oktober jl. dan ook besloten dit besluit
weer in te trekken.

De dit jaar voor het eerst gehouden
muziekdag zal ook in 1986 weer geor-
ganiseerd worden, al denkt men er
wel over om het iets anders op te zet-
ten. Suggesties werden hiervoor aan-
gedragen, en het bestuur zal bekijken
hoe het volgend jaar allemaal moet.

Bestuur
Na de pauze vond er een bestuursver-
kiezing plaats. De heren J. Dolphijn en
L. Terwel traden af en waren op eigen
verzoek niet herkiesbaar. Hiervoor in
de plaats werden bij acclamatie de
heren J.F.M. Honig en H.A. Rom-
bouts gekozen. De heren P.H. Ems-
broek en J. de Gruyter waren perio-
diek aftredend doch herkiesbaar.

Rondvraag
Bij de rondvraag vroeg de heer F. Wol-
sing namens de E.H.B.O. een betere
standplaats tijdens de braderie. Dit
werd toegezegd omdat de E.H.B.O.
ieder jaar geheel belangeloos haar me-
dewerking verleend bij diverse evene-
menten.
De heer van Druten kwam met een
goed idee om in het NS dagtochten-
boekje Vorden ook op te nemen, dit
werd met beide handen aangegrepen.
De heer Polman bedankte de V.V.V.
en complimenteerde de V.V.V. voor
haar inzet om een bungalowpark te
realiseren als voorzitter van de winke-
liersvereniging, tevens maakte hij, nu
de kontributie bij velen verdubbeld is,
het bestuur er op attent dat de ge-
meentesubsidie misschien ook ver-
dubbeld kan worden.
Mevr. von Mengden had nog diverse
wensen doch dit dient e^fc op een
rijtje te worden gezet daar K^ommu-
nicatie moeilijk was tijdens de verga-
dering, wel nodigde zij het bestuur uit
om eens een kijkje te krm^nemen
op het landgoed. ^f
De heer van Goethem c^pte allen
voor hun komst en speciaal de men-
sen die ieder jaar helpen bij diverse
evenementen.

Het viel mee
en tegen
Vorige week had men bij drukkerij
Weevers een grote waterschade
doordat de waterleiding gesprongen
was. Met verenigde krachten heeft
het personeel alles weer droog ge-
kregen, doch de schade was zeer
groot te noemen. Aan papier en ma-
chines wordt zeker een schade ge-
schat van f 200.000,-.
Het bedrijf was wel verzekerd tegen
waterschade, doch om de lopende
orders op tijd klaarte krijgen vergt dit
veel inzet van het personeel.

Het viel mee bij de Sorbo, de buur-
man van drukkerij Weevers, wel wer-
den zij zaterdagmorgen opgeschrikt
door het brandalarm. Een transfor-
mator bleek oververhit te zijn, dit
was dus vlug geklaard door onze ak-
tieve brandweermensen.

NCVB afd. Vorden
Na een geanimeerde en leerzame
voorlichtingsavond met prachtige
dia's over planten en snoeien door de
heer J. Kettelerij, komt op 19 novem-
ber mevr. L. Laurense-van der Meu-
len bij de adeling Vorden van de
NCVB op bezoek. Zij zal praten over
het onderwerp "De vrouwen van de
Hervormers" (onder andere Luther).
De avond wordt gehouden in het
Dorpscentrum.

K.P.O.
De heer Kuiperij uit Doetinchem
heeft de dames van de KPO veel kun-
nen vertellen over het doel en werk-
wijze van de stichting De Zonne-
bloem. De Zonnebloem trekt zich de
zorg aan van langdurige zieken en ge-
handicapten, in het bijzonder zij die
aan huis en bed zijn gekluisterd.
Voor deze mensen organiseert de

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Zonnebloem vakanties, zowel in een
hotel dan wel per boot (Henri Dunant
II).
Er worden per boot zowel dagtochten
als weektrips gedaan. De spreker vond
dat een afdeling van de Zonnebloem
in Vorden daarom zeer wenselijk,
want de instandouding van boot en
hotel vraagt veel geld. Over de mede-
werking van vele vrijwilligers heeft
men niet te klagen.
Vele offeren met liefde een week van
hun vrije tijd op om de bootreizigers
te begeleiden en te verzorgen. Men
kan al donateur worden van de stich-
ting vanaf f 12,50 per jaar.
De KPO dames komen weer bijeen op
dinsdag 3 december voor de Sint Ni-
colaas-avond.

NIEUWS
VAN DE KERKEN

Doopviering in de Dorpskerk
Het is alweer twee maanden geleden
dat wij een doopviering hadden, daar-
om kijken we met vreugde uit naar
aanstaande zondag. Dan zullen vijf
kinderen het teken van de Doop mo-
gen ontvangen en zullen wij allen
weer voor onze ogen zien gebeuren
hoe God Zich aan de mensen verbin-
den wil.
De kinderen van de zondagsschool
zullen ook hun aandeel hebben in de
dienst, terwijl we samen met de Can-
torij lied 333 en een speciaal dooplied
zingen. De verkondiging komt uit Da-
niël 3: de mannen die niets te duchten
hebben in de vurige oven omdat ze
onder Gods bescherming staan.

Vanavond
is in de Voorde de tweede gespreksa-
vond over het hervormd-gerefor-
meerde "Samen op Weg". Dus 13 no-
vember.

Jeugddienst met
muziekgroep „Goedendag"
A.s. zondagavond 17 november zal in
de Gereformeerde kerk de groep
„Goedendag" haar medewerking ver-
lenen aan de interkerkelijke Jeugd-
dienst.
De groep bestaat uit vier jongeren uit
verschillende plaatsen, in Overijssel
en Gelderland.
De dienst wordt geleid door ds. Cees
Bochanen uit Wichmond, en heeft als
thema „Liefde is..." Wat is liefde? Is
het een versleten begrip of kunnen we
opnieuw inhoud aan geven?

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 17 november 10.00 uur Doopvie-
ring. Voorganger ds. K.H .W. Klaassens.
19.00 uur ds. C. Bochanen uit Wichmond.
Interkerk. Jeugddienst in de Geref. kerk
m.m.v. de groep "Goededag" uit Winters-
wijk.

GEREF. KERK VORDEN
17 november 10.00 uur ds. C.H. v.d. Berg,
Aalten. 19.00 uur ds C. Bochanen, Wich-
mond. Jeugddienst.

WEEKENDDIENST HUISARTS
16 en 17 november ds. 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
tot 9.15 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.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 16 november 12.00 uur tot
maandagochtend 09.00 uur dr. Wechge-
laer. Tel. 1566. Verder de gehele week van
19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
16 en 17 november G.W. Jelsma, Lochem.
Tel. 05730-1870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30
uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

' Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE DEKJE
Mevr. Wolters, Tel. 1262. Graag bellen
voor 8.30 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.
K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. 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, 14^0-17.30 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.



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

Te koop: eetaardappelen
surprise en pimpernel.
G. WOLSINK,
Tolhutterweg 11, Ruurlo.
Tel. 05735-1411.

Het overschrijven van super
8 films naar video f2,- per
minuut.
FOTO-VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a, Hengelo Gld.

LOGAKADOTIP
Stijlvolle ballpoint

wit, zwart, staal 6,95

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

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.

Al gereserVeert voor Kerst?

Bodega 't Pantoffeltje

Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Kunstgebittenreparatie

DROGISTÏRU
TENKATt

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
=- direc»

naar

uw vakman
van wert '- juwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

Zutphen. Tel. 05750 1381:

Hou de kou en de dokter van
uw lijf! Draag Thermofit
halfwollen ondergoed.

CONFECTIE EN MOM

ZUTPHENSEWeC » VOHDCN TH. OS752-1971

BESCHUIT
UIT EIGEN BAKKERU

wel 5 soorten.

ECHTE BAKKER

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden - Tel. 1384

Bazar Sueters speelt voor Sinterklaas
t/m 5 december

10% KORTING
op alle Lego en alle Playmobil
Let verder op alle WIGWAM aanbiedingen
in onze winkel.

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden - Telefoon 05752-3566

Gems ontwerpt en produceert tanks, drukvaten, warmtewisselaars, enz. voor de
algemene en (petro) chemische industrie. In het bedrijf werken ca. 85 medewer-
kers.

Voor onze afdeling Materiaalbeheer (Materiaalinkoop) vragen we een vlotte en
administratief ingestelde

LTS-er (C-stroom, 18/19 jaar)

Zijn taak zal o.a. bestaan uit de volgende werkzaamheden:
— kontrole en merken van de binnenkomende materialen.
— vervaardigen van ketelboeken aan de hand van de originelen van

Kwaliteitsdienst en Inkoop
— kontrole van de voorraden
- verzorgen van de tekeningenverzending.

Indien u interesse heeft voor deze baan, zien wij graag uw schriftelijke sollicitatie
tegemoet.

Brief: Antwoordnr. 16
7240 VE VORDEN
(geen postzegel nodig)

adres: Zutphenseweg 3
Vorden, Gld.
Tel.:05752-1546

Automobielbedrijf Grogt Jebbink
biedt de volgende occasions aan:

Volkswagen Golf 15
lichtblauw

Renault 4 GTL
met trekhaak

Opel Kadett 16S
5 drs., trekhaak en LPG

Citroen 2CV6
licht blauw, 4 drs en open dak

Ford Fiesta 1100 L
bruin metallic

Ford Taunus 1600 L
4 drs. Automaat 29.000 km

Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1794
APK - Keuringsstation

Voetklachten Pedicure
voetkundige
ANNIE MOKKINK,
Chiropodiste,
Nieuwstad 14.
Behandeling op afspraak
tel. 2386.

loodgietersbedrijf

J.H. WltTÏNK

DE GROENE MODE
Aantrekkelijke kleding
voor man en vrouw
Tiroler loden JAGERSJASSEN voor dames en
heren, in lang en kort model.
BODYWARMERS, THERMOKLEDING, ROMIKA
VACHTLAARZEN, PANTALONS,
KNICKERBOCKERS en -KOUSEN, TRUIEN,
VESTEN en SPENCERS, HOEDEN en PETTEN.

ENGELSE WAS-JASSEN merken Barbour, Bea
ver, Keeperwear, 100% wind- en waterdicht.

ttetdt -lotltrtfftndl

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272 - Zutphenseweg 9 - Vorden

DE VALEWEIDE"
2 CYCLAMEN
Barstens vol knop 9,75
1 BOS CHRYSANTEN R _
voor 3,50 2 bos voor ^^F

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wie h mond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

voor-
delig?
Nou en of!

Reken
maar...

of laat het ons eens
voorrekenen!

w«j geven
woonadvteun

wt) komen
de maat nemen

MIU
Eén telefoontje

en wij komen

echt vrijblij-

vend bij u

langs.

wq naaien wtileveren
bfjuthufe

w* leggen
vloerbedekking

j»,.

dijkermcin
Zutphensew Vorden Tel. 05752-1334

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemennk

opticien
Zutphenseweg 7 - vorden

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

Bloemkool 1 grote 2,98
Moes goudreinetten 2^0 2,25
Clementines 20 stuks 3,98
Handperen 1*10 1,98

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORPSSTRAAT 17 - VORDEN - TELEFOON 1617

Laat u vrijblijvend advi-
seren ook over C.V.-bouw
pakketten voor de doe-het
zelver.
Voor schoonmaken en on-
derhoud bent u bij
Oldenhave aan het juiste
adres.

Zink en dakbedekkings
werk is één van de specia-
lisaties van Oldenhave.
Klein en groot onderhoud
tot aan een compleet
nieuw dak behoort tot de
mogelijkheden bij
Oldenhave.

Wij zijn ervoor de kleine
problemen, maar ook voor
aanleg van een geheel
nieuwe installatie.

Vraag vrijblijvend prijs-
opgave, het is de moeite
waard.

Goed gaswerk door een
erkend 935 installateur
Neem Oldenhave bijvoor
beeld; Aanleg van alle
soorten gaswerk, ook
hoog rendement en econo
misch rendement-ketels.
Goed gaswerk, het halve

k!

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
«IDUSl',

Se Herberg"
1986

U bent nooit te vroeg met reserveren voor onze
kleine of grote feestzaal.

Vooral voor de drukke feestmaanden mei, juni,
oktober en november volgend jaar hebben wij

al diverse reserveringen mogen noteren,
hetgeen voor ons betekend dat men tevreden is

over de verzorging en organisatie bij
de Herberg.

Ook U geven wij gaarne vrijblijvende informatie.

Wordt u aangesloten op

AARDGAS
Voor:

AANLEG
ONDERHOUD
REPARATIE
van c.v. kachels, gashaarden en

kachels, geisers, boilers

Ook het adres voor

schoorsteen vegen.

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656



Familie, vrienden en kennissen,
jullie hebben van onze trouw-
dag een onvergetelijke dag ge-
maakt. Bedankt voor de vele
felicitaties, bloemen en ca-
deaus.

HARRY EN INEKE

BESSELING

Molenweg 2, 7251 EE Vorden.

Lieve mensen,

'n Geweldige dag is het gewor-
den, de 17de oktober, dank zij
uw aanwezigheid, kado's, en
héél veel post!
Hartelijk dank hiervoor!

GERRIT,ANS
Gerco, Erik en René
BRUMMELMAN

Graaf van Limburg
Stirumstraat 5,
7251 XG Vorden.

Voor het blijken van medele-
ven na het overlijden van onze
zorgzame moeder, groot- en
overgrootmoeder

BOUKJEVANDERFEER

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Uit aller naam:
A. Breebaart-Wentink
en verdere familie.

Vorden, november 1985.

Te koop: een elektrische
boiler inh. 80 liter.
Een diepvrieskist 1 jaar oud,
inhoud 282 liter, merk Bosch.
Een salamanderkachel en
een kookkachel en een gro-
te 10 persoons eettafel.
PA. Baron v.d. Borch,
Horsterkamp 6, tel. 1395
te zien na telf. afspr.

1 jarige slachtkippen te
koop.
B. F. LEBBINK,
Eikenlaan 27, Vorden.
Tel. 6739

Te koop: z.g.a.n. zwaar eiken
eethoek. Vaste prijs f 300,-.
H.K. van Gelreweg 12,
Tel. 05752-2996.

Grote
vogelshow
EXOKAN
op 16 en 17
november
in "De Horst"
te Keijenborg

Geopend
zaterdag 10.00 tot

22.00 uur,
zondag 10.00 tot 18.00

uur.
Grote verkoopklasse

Kwaliteits ondergoed voor
dames en heren haalt u bij:

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN TEL O57S2-1971

Schoenreparatie
1 e klas werk en steeds op tijd
klaar.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden.

WEEKEND AANBIEDING

TOMPOUCEN
't winkeltje in vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

• Metselwerk
• Timmerwerk
~ Handel in

bouwmaterialen

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

Maandag 18 november zijn onze ouders

RIEN ROUWENHORST
en

TRIEN ROUWENHORST-DE BOER

25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit te vieren op vrijdag 22
november J 985.

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur in zaal "de
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Bertine en Herman
Cora en Mieke

De Steege 47, 7251 CL Vorden. j
i ' J

Griepvaccinatie
De 3 plaatselijke huisartsen geven
wederom gelegenheid tot
griepvaccinatie.

MAANDAG 18 NOVEMBER
DINSDAG 19 NOVEMBER
van J8.00 tot 19.00 uur.
Kosten f 25,- per persoon.

Ziekenfondspatiënten met een
chronische long- of hartziekte of
suikerziekte kunnen op vertoon van de
stempelkaart en onder overlegging
f 2,50 eigen bijdrage, gevaccineerd
worden.

dijkerman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

VRIJDAG 29-11-'85 in zaal De Herberg te Vorden

'HAM-PARTIETJE 1'
Aanvang 20.30 u. Entree f 5,- m.m.v.

'ST0PPELB0RD' en video "HAM PARTY 5".
Organisatie Hans en André.

Hierbij deel ik U mede dat de auto- en
motorrijschool

G. BULTMAN
te Vorden, na het plotselinge overlijden van
mijn man, met ingang van 11 november1985
is overgedragen aan de heer

W. OORTGIESEN
Brinkerhof 82 te Vorden (telefoon 05752-2783)

R.E. Bultman - Schurink

Voortreffelijke leren herenmuil. Steun-
gevend voetbed en prima pasvorm.
Bovendien licht j^in gewicht. Met
slijtvaste zool
in en rond
het huis.

Wullink Vorden
Dorpsstraat 4 - Vorden - tel. 1 342

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.

„Ie Herberg"
VORDEN

a.s. zaterdagavond 16 november
U kunt dit noemen:

— een gezellige dansavond
— dans- en showavond — avondje uit —

bal voor alleenstaanden, verloofden,
gehuwden, boeren, burgers en buitenlui —

enz. enz.

U bent al dan niet een liefhebber van karnaval,
deze avond is een avond voor mensen die houden van

bovenstaande aankondigingen.

O.l.v. karnavalsver. De Deurdreajers:
— geweldig dansorkest "EXPRESSO"

— bekendmaking en presentatie nieuwe Prins
— Raad van elf met gevolg.

Bij binnenkomst wordt U een kop koffie aangeboden
namens de Herberg.

Telef. plaats reserveren: 05752-2243.

Toneeluitvoering

Vordens Toneel
op zaterdag 23 november a.s.

in het

Dorpscentrum
onder regie van Henk Holsbeeke

spelen wij

"Vandaag geen
spreekuur"

Zaal open 19.30 uur. Aanvang 20.00 uur

entree f 5,-

Kaarten in voorverkoop vanaf heden in het

Dorpscentrum, bij de leden en telefonisch

te bestellen bij:

M. SCHUPPERS, TEL. 2885 en
H. HOLSBEEKE, TEL. 2508

De Vogelvriend
Vorden

Organiseert haar jaarlijkse

VOGELSHOW
op 16 en 17 november

in zaal Schoenaker. Gratis entree.

Verkoop-klasse aanwezig.

Bouw en houtbond FNV
Kerstverzilvering

op dinsdag 19 november van 19.00
tot 21.00 uur

Voor R.B.S. laatste te goed staat, en
voor de schilders V.T.U. formulier
meebrengen.

De PV Berend v. Hackfortweg 8

Nieuwe

Toon Hermans

„Van ganser
harte"

14,90

KANTOOR/BOEK

Verhuur videorecorder
per dag + 3 films

130,-
FOTO - VIDEO

HANS TEMMINK
Spalstraat 10a - Hengelo Gld.

TED'S 1 2 3
LOTTO SHOW

deelname formulieren
verkrijgbaar bij:

A. WENTINK
Julianalaan

KLUVERS
SPORT TOTAAL
Zutphenseweg 41

DE"HERBERG"
Dorpsstraat 10

Sig. Mag. HASSINK
Raadhuisstraat

CAFÉ UENK
Nieuwstad

LOG A KADOTIP
Bescheurkalender '86

KOOT EN BIE

PRIJSVRAAG?
Wie weet wat de Herberg 1 te-
gen KOT 5 heeft gemaakt?
Voor de juiste uitslag, staat er
een consumptie klaar van de
verliezer.
Donderdagavond consump-
tieavond.

SPECIAAL AANBEVOLEN
VOOR HET WEEKEND

DIK EN GEVULD

SPECULAAS
t winkeltje m vers brood en banket

ilHUIi!'
Burgemeester Galleestraat 22

RECLAME GELDIG VAN 14-11 t/m 16-11

Varkensfrikandeau
500 gr. v/d ham gesneden

Kippepoten
per kilo

VOOR DE BOTERHAM:

Kookworst
100 gr. (eigen fabrikaat)

MAANDAG:

Speklappen
per kilo

DINSDAG:

Verse worst
500 gram

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h.
500 gram

6,75
5,98

0,69

6,98

4,98

4,98
Ook hebben wij in ons assortiment een tal van

panklare gerechten zoals

hachee - goulash - chilo con carne

K
De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Plan
Addinkhof

Te koop helft van dubbel woonhuis, nog te bouwen in Addinkhof te Vor-

den. Premie-B 4 x 5.000,-.

Toewijzing in overleg met gemeente,Vorden.

Prijs all-inn 150.000,-
Bouwkundig adviesburo
G. H. VaagS Het Hoge 26, Vorden. Telefoon 05752-1787

VEENENDAAL SUPERMARKTEN B.V. heeft in
haar VS-MARKT IN VORDEN een vakature voor
een JONGEDAME die opgeleid wil worden tot

VERKOOPSTER
Leeftijd ±17 jaar, arbeidsduur 3 dagen per
week, opleiding bij voorkeur LEAO of MAVO.

Sollicitaties en inlichtingen bij de bedrijfsleider
van de VS-markt in Vorden

de heer F.B.W. Bleumink
Dorpsstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 05752-2713

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO-HENGELO (GLD) EERBEEK-RIJSSEN-GROENLO GOOR VORDEN

Pak uw voordeel
Suzuki Alto

- met speciaal pakket — voor de normale prijs.

Automobielbedrijf Groot Jebbink
Rondweg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1794



dijkerman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Ook deze winter weer
een fikse premie op
binnenschilderwerk!

In de periode van 25 nov. t/m 20 dec.
1985 en van 6 jan. t/m 21 maart 1986
ontvangt u een premie van

50,- per man per dag
minimum omvang 3 mandagen.

Geef uw huis nu extra voordelig een
kompleet nieuw aanzien. Voor een
vakkundige uitvoering is dit uw adres:

-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

2 speciale

manteldagen
a.s. vrijdag en zaterdag 15 en 16 nov.

Er zijn leuke aanbiedingen in

mantels en jacks die gelden alleen

vrijdag en zaterdag plus nog

St. Nicolaas bonnen cadeau met

kans op extra voordeel.

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

Niet mis-Pak mee:
Als u ons deze winter laat komen,
zorgen wij voor een premie voordeel.

Particulieren:
f 50,- per man per dag.

Bedrijven, instellingen
f 35,- per man per dag.

Periode:
25 november t/m 20 december 1985
6 januari t/m 21 maart 1986

Wij kennen de voorwaarden en regelen
de aanvraag voor u.
Wilt u meer weten?
Bel ons geheel vrijblijvend
05752-1523 en wij informeren U
geheel vrijblijvend.

SCHILDERSBEDRIJF

UITERWEERD B.V,
Ruurloseweg 35 - Vorden - Tel. 1523

Te koop: z.g.o.h. aardgasf or-
nuisf 125,-.
Tel. 05752-3198.

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

In KOSWMS-KOLBERTS
TRUIEH en PAHTALOHS
niet de goedkoopste, wel de beste

g rOOt h Off is mode
Nieuwstad 8,7201 NP Zutphen, telefoon 05750-1 50 10

Grote bazar met verloting

£ > z

811
z en ^

De 'Aktivitei%n Commissie' van
De Vordense voetbal vereniging 'Vorden' organiseert in het kader van de
'Bazar '85' een

VE/9-OT/NG
Doel: Ondersteuning van de aktiviteiten van de jeugd-
afdeling, jeugdkampen etc. Verkrijging van financiën
voor een nieuw klubhuis.

De prijzen in deze verloting zijn:

HOOFDPRIJS

PHILIPS VIDEO-RECORDER
TWEEDE PRIJS

HIFI MINI STEREO TOREN
met boxen

DERDE PRIJS

PORTABLE KLEUREN TV

VIJFDE PRIJS

MEISJES CROSSFIETS

« t:
2
•ö

i!C d)
0) v

N

0)

c
0)
N

De BAZAR wordt gehouden in „'t PANTOFFELTJE" aan de
Dorpsstraat te Vorden op de volgende tijden:

Vrijdag 15 november 1985 van 18.00 - 24.00 uur
Zaterdag 16 november 1985 van 16.00 - 24.00 uur
Zondag 17 november 1985 van 14.00 - 21.00 uur

VORDENSE VOETBAL VERENIGING

'VORDEN'
Een ieder die dit lot invult en uitknipt en het
persoonlijk inlevert op de bazar 15, 16 en 17
november in de „bar bodega het Pantoffeltje"
dingt mee naar een prachtige

portable kleuren t.v.

O•uco
X

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

Donderdag 14-11

Lustrum aanbieding

de aloude specialiteit in Nederland
gebakken van de beste grondstoffen,
maar de boter... de smaakdragers van al
onze koekjes is echte boter geen
concentraat, geen koelhuis of
braadboter, maar echte boter en dat
kun je proeven

DAAROM VANDAAG:

Speculaas
250 gram van 4,95 voor

Dik speculaas
van 4,50 voor

3,95
3,75

VRIJDAG LUSTRUM AANBIEDING:

Roomborstplaat -• -je
100 gr. slechts l ff 3

Roomboteramandelstaaf

4,25voor

ZATERDAG LUSTRUM AANBIEDING

Amandel marsepein
100gram 1,25 R 7 K
500 gram %lf f U
Neem vast wat in huis, de kwaliteit blijft
goed tot minstens 5 december.

Amandel speculaasstaven

4f25
Hazelnoottaartje -j r«
nu

DE HELE WEEK:

Leonidas bonbons
voor een feestelijke prijs.

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Vorden - Telefoon 05752-1750

Zeer voordelige steun-
pantoffel op sterke zoo/.

22,-

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

L.M.B. VORDEN
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TELEFOON 05752-3163

- VERKOOP VAN O A.

CSïïlH TREKKERS

STROOIERS

GRIESSER
KRANEN

EberhardtS
ploetfeu*

- EN DE NU AL REEDS VÉÉL GEPREZEN:

„VANCK"-mestsilo's
van Zweeds grenenhout.

HOUT! NIET DUUR - WEL DUURZAAM!

- VRAAG EENS OM EEN VRIJBLIJVEND BEZOEK
AAN REEDS GEPLAATSTE SILO'S

- NU IN DE VOORVERKOOP ~"

KUHN-hooibouwmachines
MET SPECIALE KORTING.



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 14 november 1985
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Reünie Openbare Lagere School
een daverend succes
De ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Openbare Lagere Dorpsschool georganiseerde
reünie voor oud-leerlingen is een daverend succes geworden. Zo'n twaalfhonderd oud-leerlingen en
leraren bezochten zaterdag hun oude school in de hoop oude klasgenoten weer te zien.

Schuifelend moesten de oud-leerlin-
gen zich bewegen door de school om
alle foto's te kunnen bekijken. Naast
foto's was er een onderwijstentoon-
stelling ingericht en kon men een
filmpje zien dat in 1950 en 1951 was
gemaakt van diverse festiviteiten. In
weer een ander lokaal waren er video-
beelden te zien van de festiviteiten
van de afgelopen week. De festivitei-
ten begonnen vorig weekend met als
opening een receptie, waar veel men-
sen officieel een woordje spraken.

De gehele week waren er activiteiten
voor de leerlingen georganiseerd,
waarbij o.a. voor de kleinsten een

Hackforterfeest gehouden werd op
het kasteel. Ook hebben de leerlingen
en leraren er de hele week "aange-
past" gekleed bij gelopen.
Groot succes vormde de jubileummu-
sical, die beide avonden een zeer volle
zaal trok. Veel oud-leerlingen hebben
de musical ook gezien, mede om zich
te herinneren hoe het was toen zij in
een musical meespeelden.
Tijdens de reünie die werd gehouden
in Hotel Bakker en in de Herberg
werd er heel wat afgelachen en wer-
den er herinneringen opgehaald. Veel
opgewonden mensen en opgewonden
gebabbel als men weer een oude be-
kende tegenkwam. Opvallend was het

dat zeer veel oudere mensen
aanwezig waren bij de reünie.
Aan de hand van foto's in de lokalen
in school en in het jubileum foto-boek
werden gezichten herkend en herin-
neringen opgehaald aan de goede of
misschien ook wel minder goede oude
tijd.

Voor al diegenen die zich hebben in-
gezet voor het organiseren van alle ac-
tiviteiten een daverend succes dat zo-
veel oud-leerlirfgen de weg terugvon-
den naar hun oude school.
De reünie die 's middags om twee uur
startte duurde voort tot in de kleine
uurtjes.

Deurdreajers openen
karnavalsseizoen met
Elfde van de Elfde-bal
A.s. zaterdag zal Prins Fred de Tweede voor het laatst opdraven hij de
karnavalsvereniging De Deurdreajers als prins. Hij zal het karnavals-
seizoen 1985/1986 openen en vervolgens meteen afscheid nemen.
Dat geschiedt dan om elf minuten over acht. Om elf minuten over ne-
gen zal dan de nieuwe prins worden geïnstalleerd.
De naam van de nieuwe prins wordt het voetlicht de mini- en seniorengar-
door de organisatie nog niet vrijgege-
ven. Wel meldt voorzitter Westerik
dat de nieuwe prins komend karna-
valsseizoen zal gebruiken tot uitbrei-
ding van zijn vorstendom. Daarin zal
hij worden bijgestaan door de presi-
dent van de vereniging en de koper-
garde VUD (Vereniging Uitgeran-
geerde Deurdreajersprinsen).
De muzikale omlijsting is a.s. zaterdag
in De Herberg in handen van Expres-
so.
Behalve de (versterkte) Hofliederen-
kapel, treden zaterdag ook weer voor

de van de vereniging. Onlangs traden
de mini- en seniorengarde met veel
succes op tijdens het in zaal Schoena-
ker gehouden regio-karnaval.

De minigarde, maar vooral de senio-
rengarde kan echter nog wel enige
versterking gebruiken. A.s. zaterdag-
middag hebben de dansgarde hun ge-
nerale in de zaal van De Herberg. Een
mooie gelegenheid om eens te komen
kijken naar de verrichtingen van deze
meisjes. Vader en moeder zijn ook van
harte welkom.

Vorden op zijn mooist
Voor de zevende maal werd dit weekend een slipjacht georganiseerd
door de ryvereniging De Graafschap. De stoet verzamelde zich hij
Hotel Bakker om vandaaruit naar Kasteel Vorden te gaaan. By Ka-
steel Vorden werd het gezelschap welkom geheten door de voorzitter
van de Vordense VW de heerN.H. van Goethem. Hy verheugde zich
erover dat een evenement als een slipjacht plaats vindt in Vorden. Het
gezelschap werd alvast uitgenodigd voor het volgende jaar. Velen zul-
len dit slecht verstaan hebben vanwege de harde wind en het geblaf
van de foxhounds.
De weergoden waren de rijvereniging
weer eens goedgezind want bij vrijwel
elk evenement van de vereniging is
het goed weer.
Namens de Koninklijke Nederlandse
Jachtvereniging (KNJV) sprak de ere-
voorzitter de heer Moleman. Hij vond
Vorden nu op zijn mooist vanwege de
prachtige kleuren van de bomen. Een
prachtige dag om op traditionele wijze
een slipjacht te houden. Hij sprak de
hoop uit dat de jacht ooit nog eens een
glimp te zien zal geven van alle acht
kastelen. (Dat is nu n.l. nog niet het
geval).
Vervolgens werd de stirrupcup aange-
boden aan de deelnemers. De jacht
werd aangeblazen door de sonneur

waarna de stoet met voorop 22 kop-
pels foxhounds o.l.v. Master Jack Bak-
ker zich in beweging zette' om het
spoor te volgen.
De ongeveer vijftig deelnemers aan
de stoet begaven zich voor de eerste
run naar de Almenseweg om uit te ko-
men bij Kasteel de Wildenborch. De
tweede run kwam uit bij Kasteel de
Wiersse, waarna bij de familie Weenk
de derde run werd begonnen. Voorbij
kasteel De Kiefstkamp werd de vierde
en tevens laatste run ingezet, vanaf
het erf van de familie Uilenreef.
De slipjacht trok door het prachtige
schouwspel van paarden, rijders en
foxhounds met hun vrolijk kwispelen-
de staarten veel publiek.

"De Vogelvriend"
houdt
cliibtentoonstelling
Vanaf dinsdagavond zijn de leden van
de Vogelvriend in de weer om in zaaj
Schoenaker de grote clubtentoonstel-
ling op te zetten. Er zijn dit jaar ruim
vijftig inzendingen meer. Vanaf don-
derdagmorgen zijn een drietal keur-
meester in de weer om de ruim 200 in-
zendingen te keuren. De heren van
Zwam uit Velp? Jacobs uitjlichten-
voorde en Grefhorst uit Apeldoorn
hebben de moeilijke taak alle vogels
op diverse onderdelen te keuren.

Vrijdagavond a.s. opent voorztter Th.
Eijkelkamp de tentoonstelling, waar-
na de prijzen worden bekend ge-
maakt. Daarna krijgen de vogels rust,
terwijl de dames en heren van De Vo-
gelvriend zich dan verder gaan verma-
ken met een bingo-spel. De tentoon-
stelling is op zaterdag geopend en op
zondag.
De ingezonden dieren zijn kanaries,
grote en kleine parkieten, tropische
vogels, en bastaarden van tropische
vogels en kanaries.
Uiteraard hebben ook de dames van
de leden wederom hun steentje bijge-
dragen. Zij zorgen weer voor de aan-
kleding van de tentoonstelling. Uiter-
aard ontbreekt de grote verloting op
beide-dagen niet.

Bazar
Voetbalver. Vorden
De aktiviteitencommissie van de
voetbalvereniging Vorden organiseert
het komende weekend een grote ba-
zar in bar-bodega het Pantoffeltje. De
opbrengst van deze bazar komt ten
goede aan het fonds dat bestemd is
voor het nieuwe clubhuis.

Sint Nicolaasaktie
Vordense winkeliersvereniging

Binnen de Vordense Winkeliersvereniging bruist het van aktiviteiten. Het bestuur heeft haar voorbe-
reidingen voor de komende Sint Nicolaasperiode klaar en alles wijst er op dat de Sint Nicolaasaktie
1985 weer perfect zal verlopen.
Op vrijdag 15 november a.s. starten de winkeliers weer met de uitgifte van Sint Nicolaas zegels,
waardoor een ieder weer kan meedingen naar één van de prijzen met dat geweldige prijzenpakket.
„Uit vragen is gebleken, dat men de vlees- en verrassingspakketten bijzonder op prijs stelt, vandaar
dat wij dit jaar hebben besloten, alleen nog deze vlees- en verrassingspakketten in de prijzenpot te

doen. Het bijzondere is ook, dat alle prijzen met een totaalwaarde van f 10.000,- thuis bezorgd wor-
den. Daardoor blijft geen enkele prijs staan en komt alles bij de prijswinnaars terecht", aldus een en-
thousiaste voorzitte van de winkeliersvereniging.
Zaterdag 23 november a.s. zal Sint Nicolaas vergezeld van 5 Pieten om 13.15 uur in Vorden arriveren.
Na de gebruikelijke muzikale rondtoer en officiële ontvangst op het bordes van het Dorpscentrum zal
Sint Nicolaas bezoeken brengen aan de schoolgaande jeugd in de grote zaal van het Dorpscentrum en
bij Schoenaker op de Kranenburg - de Wehme - Villa Nuova - Herstellingsoord „Decanije" en het ge-
zinsvervangend tehuis „de Zon".
„Het is altijd een hele bijzondere, vermoeiende maar enerverende dag, zowel voor Sint Nicolaas als
voor het bestuur, maar wij willen het voor geen prijs missen. De intocht kost ons heel veel geld, maar
dit wordt samen met de prijzenpot bijeengebracht door alle leen. En dat kan alleen, wanneer een ver-
eniging actieve leden telt. En die hebben we", aldus de voorzitter, die daarmee wees op de uitsteken-
de samenwerking binnen de vereniging.

De bazar wordt gehouden op vrijdaga-
vond 15 november, zaterdag 16 no-
vember en zondag 17 november.

Tevens zal vrijdagavond 15 november
de trekking plaatsvinden van de verlo-

ting. Een verloting ter ondersteuning
van de aktiviteiten van de jeugdafde-
ling, jeugdkamperi en eveneens ter
verkrijging van financiën voor een
nieuw klubhuis.
(Zie advertentie).

Staatssecretaris en Commissaris der Koningin
maken kastelentocht in Vorden
De israatssecretaris van Economische Zaken, de heer P.HTvan Zeil, de Commissaris der Koning in de
Provincie Gelderland, Ing. M. de Bruyne, de burgemeester van Vorden, Mr. M. Vunderink en nog een
aantal gasten zullen op zaterdag 23 november met calèches en landauers een tocht langs de kastelen van
Vorden maken ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van Hotel Bakker te Vorden.
Da|̂ iee wordt nogmaals de sterke band tussen het ho^kwezen en het toerisme geaccentueerd, die
men bij de centrale overheid onderkent.
In dat kader zal Staatssecretaris van Zeil op die dag een nota aankondigen die hij voornemens is nog dit
jaar samen met zijn ambtgenoot van Onderwijs en Wetenschappen, mevrouw Ginjaar-Maas uit te bren-
gen over een nieuwe vorm van onderwijs, waarin de samenhang tussen het horecawezen en het toeris-
me tot uitdrukking komt. Hotel Bakker kent die samenhang.
De vader van de huidige eigenaar van Hotel Bakker, Willem Bakker, heeft een grote collectie calèches,
landauers, brikken en jachtwagens die voor de gasten gebruikt worden om rond te rijden in de schitte-
rende omgeving langs de acht kastelen van Vorden.
Een tocht langs naald- en loofbomen, heidevelden, akkers en weiden en over romantische paden, die in
deze herfsttooi een onvergetelijke is.

Geslaagd open huis
Schoonheidssalon
"Bjoetie"
Tijdens het Open Huis dat Ans Jong-
bloeds het afgelopen weekend hield
in haar schoonheidssalon "Bjoetie"
hebben heel wat vrouwen de weg ge-
vonden naarde schoonheidsspecialis-
te.

Voor Ans Jongbloeds vormde het
Open Huis haar officiële opening van
schoonheidssalon "Bjoetie". Officieus
was de salon al enkele maanden in ge-
bruik, maar voor het Open Huis kreeg
de salon de finishing touch.
Het open huis vond plaats in het kader
van de landelijke Anbos-dagen. De
Anbos wilde door middel van open-
huis-dagen bevorderen dat meer
mensen kennis nemen van het belang
van een goede en verantwoorde huid-
verzorging.

Het speciale aan salon "Bjoetie" is dat
er alleen plantaardige produkten wor-
den gebruikt. Schoonheidssalon
"Bjoetie" is gelegen aan Het Wieme-
link 9, waar een ieder van harte wel-
kom is om er eens een kijkje te komen
nemen.

Musical 'klapstuk' voor leerlingen
Openbare Lagere School
Voor de leerlingen van de openbare lagere school vormden de uitvoe-
ringen van de jubileummusical het "klapstuk" van de week met daar-
in veel festiviteiten rondom het 150 jarig jubileum. De jubileummu-
sical werd speciaal geschreven ter gelegenheid van het 150 jarig be-
staan door leerkracht de heer J.M. Bijlsma.
Veel werk werd verzet voor de musi-
cal, zowel door de leerlingen als de
leerkrachten. Alle decors en veel attri-
buten werden zelf gemaakt. Voor de
leerlingen vormde de musical een
hoogtepunt omdat zij al geruime tijd
in de weer zijn geweest om alles in te
studeren. Ook door de leerkrachten
werd meegespeeld in de musical.
Twee maal zat de grote zaal van het
Dorpscentrum vol. Vooral de vrijdag-
avond was het druk, mede omdat veel
oud-leerlingen kwamen kijken. Een
gelegenheid om te herinneren hoe het
was toen zij in een musical speelden.
Het openings- en welkomstwoord
werd gesproken door het hoofd van
de school de heer H. van Meerem. Hij
toonde zich bijzonder verheugd over
de goede gang van zaken rondom het
150 jarig bestaan.
Een uitleg volgde over de musical. Er
was nl. sprake van een voor-toneel en
het grote toneel. Het voortoneel
vormde een bibliotheek waarin zich
een "boekenprojector" bevond. Twee
leerlingen zitten stiekum aan deze
machine. Door er een boek onder te
leggen worden er gebeurtenissen en
voorvallen vanuit het boek op een
groot scherm geprojecteerd.
Het grote toneel vormde het scherm
waar de leerlingen de situaties uitbeel-
den. Verdeeld over de twee avonden

deden alle leerlingen aan de musical
mee.

Zo kon men o.a. zien hoe er vroeger
les gegeven werd, hoe er werd ge-
speeld en gedanst. Daar tegenover
stonden de beelden van hoe het er he-
dentendage toegaat. Het geheel ging
over de geschiedenis van de jarige
school. Een zeer aardige scène was de
geschiedenis van de raadsvergadering
uit de vorige eeuw, waarin werd beslo-
ten tot de bouw van de openbare lage-
re school. De rol van burgemeester
werd vertolkt door het voormalig
hoofd van de school de heer G.W.
Brinkman.
Het zingen van een aantal liedjes uit
vroegere musicals was leuk voor de
aanwezige oud-leerlingen.
Het publiek was bijzonder enthou-
siast over de uitvoeringen, wat bleek
uit het veelvuldige opklinkende ap-
plaus.

Voetbalver. Vorden
De voetbalver. Vorden houdt woens-
dag 13 november een ledenvergade-
ring in het clubgebouw. Bij de be-
stuursverkiezing zijnde aftredende le-
den G.J. Bloemendaal, G. Rietman en
D. Vlogman herkiesbaar.

Bi'j ons ui d'n Achterhoek
A'j mensen oaver vrogger of oaver de veurbi'je tied heurt praot'n, volt 't
meespat op dat 't toen altied better, gezellugger, vrolukker en wet ik wat
al neet meer was. Waorbi'j i'j natuurluk mot denken dat un mensen de
mooie dinge 't beste onthöld en de slechte dinge maor 't liefste veget.

Maor goed, zoas die andren veging 't ok Gait en Merie. Zee bunt now
zo'n jaor of zeuven entrouwd en alhoewel zee nog neet op mekare bunt
uut-ekekken, wod 't huweluk toch al wel un betjen un sleur. Op 'n ao-
vund, too Fons en Marjon, 'n zwaoger en zuster, bi'j eur op vesite waarn,
praot'n Gait daor zo oaver, oaver de tied van de vekering too alles nog zo
romantisch was.
'"k Velange nog wel 's trugge nao die heujbarg wao'w samen zo gezellug
in leien, of neet Merie?" Merie was 't helemaole met 'm eens: "Hè jao,
dat was bes de moeite weerd umme nog 's oaver te doone, a'w de kans
nog 's kreeg'n".

Die kans kreeg'n ze onvewachs gauw want 'n lesten oktober lei d'r 'n uut-
neudugging in de busse umme op 2 november 's aovunds samen nao 'n
heujberg te gaon en daor de nach deur te brengen. Urn half elf zoll'n ze 's
aovunds wodd'n opehaald.

Al gromm'n Gait en Merie wel un betjen, den bewusten oavund mossen
ze bes in 'n auto stapp'n en wodd'n too, met 'n dekkk'n oaver de kop zo-
dat ze niks konnen zeen (ze mochen anders 's nao huus loop'n, bi'j 'n
heujberg van Johan Wipsingel afezet.

Met 't jieudugge wantrouwen kropp'n zee in 'n heujbarg, veurzeen van
'n slaopzak, 'n flesse wien veur de schrik en iets hartigs. Daornao wodd'n
ze allene elaoten. Wieters dei d'r zich den nach niks gin besunders veur,
hooguut wat amparte geluujen um 'n barg.

Of ze nog eslaop'n heb? Daor bu'w neet rech achterekomm'n maor 't
volt wel te betwiefeln. In ieder geval kreeg'n ze 'n andren margen koffie,
'n gekokt ei en wat lekkere breudjes. Dat was veur eur 't ende van un
stuksken "goeie olde tied". Waorvan ze neet meer zölt zeggen dat 't toen
zo goed was, teminsten neet at t'r andere bi'j bunt. Want dan kom i'j
soms veur verrassingen te staon, bi'j ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman
(historisch)



Het team van de Vordense motorclub
"De Graafschaprijders" is het afgelo-
pen weekend kampioen van Neder-
land geworden tijdens de tweedaagse
kampioensrit van de KNMV welke in
Neede werd gehouden.
"De Graafschaprijders" was de enige
ploeg waarvan alle drie rijders de eind-
streep wisten te bereiken. Individueel
scoorde Jan Klein Brinke bij de 250cc
senioren een 7e plaats; Johan Braak-
hekke werd bij de SOOcc senioren vijf-
de en Henk Heilegers werd derde bij
de 4-takt senioren.
Daarmee werd het Vordense team on-

der leidng van manager Gerrit Arf-
man kampioen van Nederland, een
voortreffelijke pestatie. Het team zal
ook volgend jaar weer uitkomen in de
Avia kleuren. De benzinemaatschap-
pij heeft zich nl. voor het derde achter-
eenvolgende seizoen bereid verklaard
de Graafschaprijders te sponsoren.

Graafschaprijder Joop Weustenenk
behaalde in de klasse 4-takt nationaal
het afgelopen weekend een vijfde
plaats, hetgeen hem in de strijd om
het Nederlands kampioenschap een
fraaie tweede plaats opleverde.

Voetbal
Ratti l - Eerbeekse Boys l
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratti heeft afgelopen
zaterdag een moeilijke doch verdien-
de overwinning behaald op de Eer-
beekse Boys.
Omdat beide ploegen nogal wat last
hadden van de harde wind die in de
lengte over het veld woei bleef het
spel ietwat beneden peil. Ratti dat in
de eerste helft van die wind kon profi-
teren, zette de gasten voortdurend on-
der druk.
De thuisploeg kreeg goede kansen via
Gerard Waarle en Jan Nijenhuis.
Harm Welleweerd had weinig geluk
met zijn afstandsschoten. De Eer-
beekse goaly keepte een goede partij
en voorkwam een snelle voorsprong
voor de gastgevers.
Na een half uur spelen was het dan
wel zover. Hans van Kesteren die zich
over links had vrijgespeeld zag een
medespeler in een goede positie
staan. Laatstgenoemde schoot Ratti
naar een 1-0 voorsprong.
Na rust ontstond aanvankelijk hetzelf-
de spelbeeld, maar de counters van de
gasten werden uitermate gevaarlijk.
Ratti kreeg goede kansen via Peter I m-
mink en na 20 minuten spelen in de
tweede helft kon Peter Immink zijn
dertiende competitiedoelpunt scoren,
waarmee Ratti een veilige 2-0 voor-
sprong leek te bereiken. De gasten be-
gonnen echter een goed tegenoffen-
sief te bewerkstelligen.
De Kranenburgse keeper Herbert
Rutgers stond echter voortdurend op
de goede plaats en verrichtte zeer nut-
tige reddingen. De Eerbeekse Boys
kwamen niet verder dan een bal op de
paal.
Na de nederlaag van 2 weken terug
heeft Ratti zich met deze goede over-
winning weer bij de top 3 gemeld. Za-
terdag a.s. speelt Ratti in Doesburg te-
gen de Sporting Ambon.

Ratti l - Wolfersveen l 6-1
De opening verliep erg moeizaam,
driemaal over waren het de dames van
Wolfersveen die het Ratti-doel onder
vuur zetten, maar J. Bijen wist tegen-
doelpunten te voorkomen. Pas na 10
minuten konden de Ratti-dames wat
orde op zaken stellen in het elftal.
Door een voorzet van J. Boers wist L.
Spithoven de score te openen, daarna
was het G. Steenbreker die prachtig
wist te scoren, evenzo vlak voor rust
was het R. Spithoven die een prachti-
ge voorzet gaf die G. Steenbreker we-
derom beheerst in het doelwerkte.
Na rust was de beginfase van de 2e
helft erg rommelig. Door een misver-
stand in de achterhoede wist Wolfers-
veen te scoren, en de achterstand te-
rug te brengen tot 3-1. Na 15 minuten
kwamen Y. Spithoven en J. Temmink
in het veld voor G. Berendsen eti M.
Jansen.
De eerste de beste kans wist Y. Spitho-
ven - na een voorzet van G. Bos - in
het doel te werken. Even later wist zij
wederom te scoren, een prachtig doel-
punt.
De dames hadden de smaak te pakken
en bleven erg sterk in de aanval, het
was G. Steenbreker die in deze

wedstrijd voor de derde maal wist te
scoren en tevens de eindstand bepaal-
de (6-1).

s.v. Ratti houdt
wederom drie-

KOT 2 vijfde plaats, KOT 3 twaalfde
plaats, KOT 4 vijfde plaats, KOT 5 elf-
de plaats en KOT 6 eveneens elfde
plaats.
DE HERBERG: Eerste team tweede
plaats, tweede team tiende plaats en
derde team eveneens tweede plaats
op de ranglijst.
KRANENBURG: De biljartvereni-
ging Kranenburg is niet aangesloten
bij de Koninlijke biljartbond, maar bij
de regionale biljartbond De IJssel-
kring. De uitslagen van afgelopen
week zijn als volgt:
Kranenburg l verloor op eigen laken
op het nippertje van KOT uit Wich-
mond met 31-32. Ook het tweede
team kon in de uitwedstrijd tegen Den
Elter 2 niet bolwerken. Uitslag 36-34.
Kranenburg 3 haalde remise bij Mo-
dern 2. De hoogste serie en de serie
twee grond-ballen kwam wel op naam
van de kranenburgers. Kranenburg 4
moest thuis een grote nederlaag slik-
ken tegen Tremethe 2. De Drempte-
naren gingen met een 28-37 overwin-
ning naar huis. Het vijfde team tens-
lotte verloor thuis met 33-36 van De
Keu 6.

Volleybal Dash
De uitslagen van de gespeelde compe-
titiewedstrijden zijn als volgt: dames
SVS 3 - Dash 2 0-3; Salvo l - Dash 3 3-
0; Dash 4 - Vios 3 3-0; Boemerang 3 -
Dash 5 0-3; Dash 6 - Voorwaarts 5 2-1.
Meisjes: MAI Dash l - Colmschate 3-
0; MA2 Dash 2 - WIK 3-1; MB l Dash
l - Wilhelmina 3-0; MB2 Dash 2 - Boe-
merang 2-1; MCI Terwolde 2 -Dash 2-
1.
Heren: Dash l - Isala 3 1-3; Dash 2 -
WSV l 3-0; Dash 3 - DCS 3 2-1; Her-
cules l - Dash 4 1-2.

Wildrit
weekenden-tournooi 'De Graafschaprijders'
De tournooi-commissie van de s.v.
Ratti heeft voor volgend jaar de data
van het drie-weekenden-tournooi
vastgesteld. Werd het drie-weeken-
den-tournooi meestal afgewerkt op de
eerste drie weekenden van juni, dit-
maal is het tournooi een week vooruit
geschoven. Telkenjare viel "Vader-
dag" op de laatste dag van het tour-
nooi, wat soms niet zo geslaagd werd
genoemd door enige deelnemers. De
indeling is als volgt:
Zaterdag 24 mei: D en F pupillen
(v.m.) en 2e klas zaterdag.; zondag 25
mei: 4e klas zondag; zaterdag 31 mei
C jeugd v.m. en A. jeugd; zondag l ju-
ni 5e klas zondag; zaterdag 7 juni, za-
terdag 3e klas; zondag 8 juni, dames
Ie en 2e klas.

Strafschoppen
beslissen duel
Vorden - RKPSC
Vorden speler André v.d. Vlekkert
voelde zich zondagmiddag in de wed-
strijd tussen Vorden en RKPSC uit
Pannerden de meest ongelukkige spe-
ler van het veld. Met een 1-1 stand
kreeg Vorden namelijk om onduidelij-
ke redenen een penalty toegewezen.
André v.d. Vlekkert was echter op dit
vroege Sinterklaascadeautje niet be-
rekend want hij miste.
In de eerste 45 minuten hadden de
geelzwarten diverse mogelijkheden
om de ploeg uit Pannerden op de
knieën te krijgen. Aanvallend oogde
het bij Vorden goed, maar wanneer
het op de afwerking aankwam faalden
de geelzwarten. Het enige doelpunt
van RKPSC in deze eerst helft scoor-
de was het gevolg van een blunder van
de Vordense defensie.
Mark v.d. Linden na goed voorberei-
dend werk van Hans Lenselink scoor-
de 1-1. Dit alles speelde zich in de
tweede helft af.
Een kwartier voor tijd had de scheids-
rechter wederom een verrassing in
petto toen hij vriend en vijand ver-
baasde door RKPSC een strafschop
toe te kennen. De bezoekers zeiden
dank je wel en maakten prompt van
dit buitenkansje gebruik 1-2.
Vorden probeerde de bakens in de
slotfase nog wel te verzetten doch het
mocht niet baten. Het bleef 1-2, een
voor Vorden uiterst slemielige neder-
laag, maar nogmaals, de geelzwarten
hadden voor de rust de kansen moe-
ten benutten en dan was er niks aan de
hand geweest.

Biljarten
De herfststanden van de biljartvereni-
ging KOT en De Herberg zijn als
volgt:
KOT: KOT l (driebanden) derde
plaats; Libre: KOT l achtste plaats,

Aan de Wildrit die de VAMC "De
Graafschaprijders" organiseerde werd
door 49 personen deelgenomen. De
rit, uitgezet door de heren B. Regelink
en H.B.J. Horsting had een lengte van
48 kilometer. De uitslagen waren als
volgt:
Auto's A-klasse: l. A.C. Weevers, Keij-
enborg;^|V.D. Wisselink, Ruurlo; 3.
H.J. Commune, Toldijk.
Idem B-klasse: 1. G. Siemes, Zut-
phen; 2. W. Fleerkate, Markelo; 3.
B.E. Slatius, Apeldoorn.
Toerklasse leden: 1. J. Slagman, Vor-
den; 2. r^B. Enzerink, Zelhem; 3. B.
Pardijs,^nchmond.
Toerklasse niet leden: 1. L.J. te Slaa,
Hengelo; 2. A. Wessels, Raalte; 3. M.
Maalderink, Toldijk; 4. A. Tuitert, La-
ren; 5. M. Jansen, Zevenaar.
Op 15 december organiseert "De
Graafschaprijders" een pannekoeken-
rit.

P.K.V. Nieuws
Op de Regionale van Pallandt Show te
Varsseveld werden door leden van
P.K.V. de volgende predikaten be-
haald.
Dwerghoenders: Wyandotte Colum-
bia blauw H. Berenpas l x F.
Sierduiven: Duitse Modena geel hel
schild gezoomd mej. Sanders l x ZG;
idem geel mej. Sanders l x F.
Konijnen middenrassen: Witte nieuw
Zeelander H. Verstege 3 x ZG; Alaska
H.G J. Harstman l x F, 3 x ZG.
Kleurdwerg: Blauw-grijs Mej. Sanders
l x ZG. Blauw grauw mej. Sanders l x
ZG.
Cavia's: Engels Craested Goud agouti
mej. Sanders l x F; Ziver agauti mej.
Sanders l x F.

Druk bezochte
vogeltentoonstelling
De dit weekend gehouden vogelten-
toonstelling van de vogelvereniging
"Ons Genoegen" werd druk bezocht.
De tentoonstelling werd gehouden bij
café restaurant De Boggelaar. Ook dit
jaar waren de vogels weer van een
goede kwaliteit door de vele goede
zorgen die er aan de vogels besteed
worden om ze in een goede conditie te
krijgen.
Er waren drie verschillende soorten
vogels te weten kanaries, grasparkie-
ten en tropen die werden gekeurd
door de volgende keurmeesters, de
heer S.W. Arends uit Zevenaar; de
heer C.E. Maandag uit Twello en de
heer G. Reurink uit Bemmel. De he-
ren kwamen tot de volgende prijsuit-
reiking:
Kanaries: stam vier eerste prijs (goud
geel) B.A. Borgonjen plus een Bonds-
medaille.
Stel 2: 1. (bruin Ivoor) H. Stokkink; 2.
(goud agaat) G.J. Schumacher.
A kwekers l vgl.: 1. (bruin ivoor) H.
Stokkink; 2. (goud agaat) G.J. Schu-
macher.

B kwekers l vgl.: 1. (goud geel) R.G.
Langenhoff; 2. (goud geel) R.G. Lan-
genhoff.
Postuurkanaries EKO l vgl. 1. (gloster)
H. Arends.
KanariesEKOl.(goud geel)B.H.Bul-
ten.
Derby prijs: 1. (goud geel) R.G. Lan-
genhoff.
Tropen: 1. (zilverbekje) plus een
bondskruis R.G.M. Langenhoff.
Grasparkieten B kwekers mannen: 1.
(violet) plus bondsmedaille J.H. Pij-
pers.
Poppen: 1. (cineman grijs groen) J.H.
Pijpers.
Ok Parkieten: 1. (kobalt blauw) H. Lo-
man.
Derby prijs: 1. (grijs groen) J.H. Pij-
pers.

DAMMEN
DEZ Laren - DCV 2 9-11
Het tweede team heeft weer gewon-
nen. De sore werd geopend door Jur-
gen Slutter, die na een agressief ge-
speelde partij in een winnend eindspel
kwam. Jan Koerselman mocht niet
klagen over de remise die hij hierna
liet aantekenen: heel simpel kwam hij
in de opening reeds ̂ en schijf achter,
doch tegen de tijdnoodfase liet de te-
genstander een afwikkeling toe die
net remise was. Bernard Breuker liep
in een verraderlijk zetje en verloor,
waarna Theo Slutter DCV weer op
voorsprong bracht. Hij won een schijf
in het middenspel, maar had de groot-
ste moeite orn er een gewonnen stand
uit te peuren. Uiteindelijk lukte hem
dit toch. Bennie Hiddink won
eveneens tegen het eind van de wed-
strijd raakte de tegenstander het spoor
bijster en kon Bennie middels een
damoffer een oppositiewinst aanteke-
nen. Na een gelijkwaardige remise
van Simon Wiersma, een verliespartij
van Henk Klein Kranenbarg en een
remise van Saskia Buist zorgde Ab
Wassink voor de winnende punten.
Gert ter Beest ging in remisestand
door de vlag en verloor dus.
J.Haytink-S.Wiersmal-l;L.Hut-B.
Hiddnk 0-2; J. Nijman - J. Koerselman
1-1; J. Beltman sr. - A. Wassink 0-2;
R.J. Holterman - S. Buist 1-1; J.H.
Beuzel - Th. Slutter 0-2; Joh. Beltman
jr. - H. Klein Kranenbarg 2-0; B. Ste-
gink - J. Slutter 0-2; W^ieks - B.
Breuker 2-0; J. Reurslag ̂ Fter Beest
2-0.

DCV 3 - DEZ Dinxperlo 8-8
In de strijd om de ondeMte plaatsen
heeft DCV 3 een belang^ punt ge-
pakt. De familie Hulshof had een
groot aandeel in dit gelijke spel, Wim
Hulshof won als eerste, en Gert Huls-
hof zegevierde eveneens middels een
damkombinatie.
De overige Vordense punten werden
binnengehaald door 4 remises, waar-
bij er voor Herman Wansink nog wel
iets meer had ingezeten.
H. Wansink - J. Heezen 1-1; G. Huls-
hof-A.Plucker2-0;M.Boersbroek-J.
Rexwinkel 0-2; B. Wentink-G. Gerrit-
sen 0-2; B. Rossel - H. Hobelman 1-1;
G. Brummelman - J. Gerritse 1-1; M.
Boerkamp - G. Heezen 1-1; W. Huls-
hof - Th. Boon 2-0.

DCV - ADG Amersfoort 7-13
Het eerste team heeft een gevoelige
en verdiende nederlaag geleden tegen
ADG. Mark Sanders liep al na 10 mi-
nuten spelen in een openingszetje,
waarmee hij 2 schijven achterkwam.
Hij gaf direkt op. Gerrit Wassink bleef
winnen hij is in de 2e klasse C nog de
enige met 8 uit 4, en ook Wieger Wes-
selink kwam tot winst. Daarnaast wa-
ren er nog remises van Henk Ruesink
(die niet door de taaie verdediging van
de tegenstander kon komen), Jan
Masselink (die al vroeg een schijf ach-
terkwam, maar in de tijdnoodfase de
door de tegenstander geboden remi-
sevarianten aangreep) en Harry Vos.
Harry Graaskamp, Henk Hoekman
en Bertus Nijenhuis verloren alle mid-
dels een kombinatie in een gelijkwaar-
dige stand.
H. Ruesink - A. Bollebakker 1-1; G.
Wassink - B. Weistra 2-0; H. Graas-
kamp - C. de Jong 0-2; H. Wesselink -
W. Martin 2-0; H. Hoekman - E. Fed-
dema 0-2; J. Masselink - H. Hessel 1-1;
B. Nijenhuis - G. Kolsloot 0-2; M. San-
ders - M.L. Vos 0-2; W Wassink -J. v.d.
Veen 0-2; H. Vos - G. v.d. Ham 1-1.

Onderlinge kompetitie
Het kampioenschap van het vorige
seizoen is beslist. De beslissingspartij,
die noodzakelijk was geworden tus-
sen Henk Ruesink en Gerrit Wassink
is vrijdag 8 november gespeeld en ge-
wonnen door laatstgenoemde. Het is
de eerste keer dat Gerrit Wassink
kampioen van Vorden is.
Overige uitslagen: J. Slutter - B. Breu-
ker 1-1; S. Wiersma - T. Slutter 1-1; G.
ter Beest - H. Klein Kranenbarg 1-1;
G. Hulsof-W. Hulshof 2-0.

ZESKAMP
CUP '86

Dinsdagavond de TV gezien?
De volgende televisieuitzending komt Vorden op de buis. Uitzen-
ding 10 december, opnames 6 en 7 december. 7 december kunt u de
opnames meemaken. Het totaal aantal bezoekers wat per plaats
wordt toegelaten is 300, dus 75 kaarten meer dan wij hadden ver-
wacht. 240 kaarten zijn reeds gereserveerd. Een paar kunnen er nog
bij dus belt U even 1404 en u wordt genoteerd. Zodra de kaarten
binnen zijn wordt vermeld in Contact wanneer u de kaarten kunt
afhalen.
Het begint te spannen. Onze ploeg traint hard. Jo de Koning, onze
trainer, haalt er uit wat er in zit. Zeer vakkundig weet hij een disipli-
ne op te bouwen en toch een goede teamgeest. In Lochem bij
Troost Jachtbouw bent u van harte welkom om onze ploeg bezig te
zien. Denk aan ons motto: VORDEN GAAT HET WORDEN.

Zaalvoetbal
Het eerste team van Velocitas bereik-
te tegen Eerbeekse Boys II een voor
zaalvoetbal wel zeer ongebruikelijke
score van 0-0. Eerbeek zocht het met
name in de afstandschoten die voor-
treffelijk door Velocitas-doelman
Tonnie Meyer werden gestopt.

De Vordenaren hadden pech met
Freddy Bos driemaal paal en lat trof.
Na de rust zorgde doelman Meyer er-
voor dat de brilstand gehandhaafd
bleef.

In de uitwedstrijd tegen Helios II
boekte Velocitas I een benauwde 3-4
zege. Na een 1-0 achterstand was het
Corry ten Barge die Vorden voor de
rust een 1-2 voorsprong bezorgde.
Doelman Overzet voorkwam hierna
Helios treffers.

In de tweede helft liep Velocitas via C.
ten Barge en A. Dijkstra tot 1-4 uit,
waarna Helios tot 2-4 terugkwam. In
de slotfase scoorde Velocitas een ei-
gen doelpunt zodat het uiteindelijk
toch nog een benauwde 3-4 overwin-
ning werd.

PROGRAMMA: Maandagavond 19
november staan de volgende wedstrij-
den op het programma: Velocitas l -
Pandawa 2; Velocitas 2 - Sp. Ambon;
Velocitas 3 - Sp. Meddo 2; vrijdag 22
november SMS - Velocitas (dames).

Vrouwenclub Medler
De Coveco gaat ook wat meer aan de
weg timmeren met haar producten.
Middels een grote dia-serie en een uit-
gebreide voorlichting over vee en
vlees tracht deze instelling haar pro-
ducten verder te promoten.
De eerste promotie-avond viel ten
deel aan de Vrouwenclub Medler. Via
de dia's werd uitvoerig getoond wat
voor vlees op welke plaats zit bij var-
ken en rund. Na de dia-serie werd de
onderscheidenlijke vleesprodukten in
natura aan de dames getoond.
Tot slot, nadit de dames allen een
rookworst als aandenken mee naar
huis kregen, was er nog gelegenheid
vleeswaren en vlees te kopen. De da-
mes vonden het een bijzonder leerza-
me avond.

"Gevaarlek
snoepgoed"
Deze klucht in drie bedrijven van de
bekende toneelschrijver Max Andrea
voert de Kranenburgse toneelvereni-
ging Krato zaterdag 30 november op
in zaal Schoenaker. Onder regie van
Hanneke Kok brengen een achttal
spelers en speelsters een stuk, waarin
veel te beleven valt en waarom veel
kan worden gelachen. De klucht
wordt op 30 november tweemaal ge-
speeld, 's middag voor alle bejaarden
uit de gemeente Vorden en 's avonds
wederom.

PRETTIGE
KERSTDAGEN

EN EEN
GELUKKIG

NIEUWJAAR
De meest uitgebreide Intercard
kollektie ligt bij ons ter inzage.

Anton Pieck, LUC Godar,
Rembrandt en Rien poortvliet.

bestel vooral tijdig,
uw keuze is dan 't grootst.

Drukkerij Weevers b.v,
Nieuwstad 12 - 7250 AA Vorden

Telefoon 05752-1404



Dijkerman bloemen
15 jaar in Vorden"

Vrijdag 15 november a.s. openen wij onze geheel
gemoderniseerde bloemen-speciaalzaak.

Het is dan precies 15 jaar geleden dat wij met In een snel tempo hebben wij onze zaak een
onze bloemen-speciaalzaak begonnen. En dat aanzienlijke "face-lift" gegeven. Het interieur is
vieren wij! Niet met dure recepties, maar met aangepast aan de eisen van deze tijd en het as
leuke, voordelige aanbiedingen voor U! Kom en sortiment is nog verder uitgebreid om aan alle
profiteer! ^^ wensen van onze klanten te kunnen voldoen.

Kerstster
van 8,50 voor

Begonia
van 5,50 voor

Kaapsviool
van 2,75 voor

5,95

3,95

11,85

Tien gulden
Alle 3 samen geen
maar

Freesia's
met groen
nu 3,95
Cyclaam O QC
mini nu Of W W

A.s. zaterdag 10.30 tot 12 30
en van 14.00 tot 16.00 uur

knipkunst
demonstratie
door mevr. Suus Houtman
bekend van NCRV's Ja Na
tuurlijk".

Zie ook in onze etalage.

d
* ••
ijkerman

Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334 t

Aanbiedingen:
vrijdag en zaterdag
zolang de voorraad
strekt.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt ter voldoening aan
het bepaalde in artikel 31 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bekend dat:
A. bij Koninklijk Besluit d.d. 19 oktober 1985, no. 46,
het bestemmingsplan "Buitengebied 1982", vastge-
steld bij raadsbesluit van 30 november 1982, - voorzo-
ver daaraan geen goedkeuring is onthouden bij besluit
van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 13 maart
1984, no. RO724/5-ROV/G5209 - onherroepelijk is
geworden;
B. de navolgende bestemmingsplannen inmiddels on-
herroepelijk zijn geworden:
1. Addinkhof 1983 (vastgesteld bij raadsbesluit d.d.
25 september 1984, no. 13; goedgekeurd door Gede-
puteerde Staten d.d. 21 juni 1985, no. RO85.209/5-
ROV/G5208);
2. Kranenburg 1984, no. 1 (school Kranenburg, vast-
gesteld bij raadsbesluit van 27 november 1984; goed-
gekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 19 augustus
1985, no. RO85.956/5-ROV/G5208);
3. Buitengebied 1983, no. 1 (f ietscrossbaan; vastge-
steld bij raadsbesluit d.d. 25 september 1984; goedge-
keurd dor Gedeputeerde Staten d.d. 1 mei 1985, no.
RO84.4019/5-ROV/G5208);
4. Buitengebied 1984, no. 3 (kas landbouwschool;
vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 25 september 1984;
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten d.d. 1 mei
1985, no. RO84.4016/5-ROV/G5208;
5. Vorden-kom 1984, no. 2 (benzine-verkooppunt
Stationsweg; vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 25 sep-
tember 1984; goedgekeurd door Gedeputeerde Staten
d.d. 26 maart 1985, no. RO84.4021 /5-ROV/G5208).

De onder A en B genoemde plannen liggen vanaf heden
voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie.

Vorden, 18 november 1985.
De burgemeester voornoemd.
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om, met toepassi ng van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, medewerking te verlenen aan de volgende bouw-
plannen:
— Uitbreiding drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, in-
houdende een gedeeltelijke vergroting van de drukkerij
op de percelen Nieuwstad 12 en 14, alhier;
— Uitbreiding Nedac Holding b.v., Nieuwstad 2, inhou-
dende een vergroting van het kantoorgedeelte van het
bedrijfspand op het perceel Nieuwstad 28a, alhier.

De op deze bouwplannen betrekking hebbende stuk-
ken liggen tot 9 december a.s. voor een ieder ter inzage
ter gemeente-secretarie.
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
schriftelijk bezwaren tegen genoemd voornemen indie-
nen bij hun college.

Vorden, 14 november 1985
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
Mr. A.H.B. v. Vleuten. Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

RATTENBESTRIJDING
Inde week van 1 Stoten met 22 november a.s. wordt de
gebruikelijke gratis aktie ter bestrijding van ratten ge-
houden. Indien u gebruik wilt maken van deze aktie
dient u dit voor 18 november bij de afd. gemeentewer-
ken, tst. 36, kenbaar te maken.

Bestelling pootaardappelen
voor levering voorjaar 1986

Om u vlot en op tijd van het
benodigde pootgoed te
kunnen voorzien is uw
medewerking noodzakelijk.

Als U nu bestelt, bent u
verzekerd van levering
voorjaar 1986

Opgave hiervoor ten kantore
Ruurlo
Telefoon 05735-1541

V.LC. "De Graafschap" BA.

Stationsstraat 14, 7261 AD Ruurlo.

THEE BESCHUn
lekker en fijn vers

van de Echte Bakker

ASSELT
®J Zutphenseweg Vorden Tel 1384

NIEUW
SPAAR VEIL GELD UIT!

Reinig en
behandel

— PARKET of
PLANKENVLOEREN

met
WOODBOY
eindelijk een nieuw,
eenvoudig,kompleet

en goedkoop systeem
voor de

DOE-HET-ZELVER

geen gevaar voor
beschadigingen of

te veel stof !

hetzelfde resultaat als
bij de VAKMAN !

LAGE HUURTARIEVEN

WOODBOY
pMi is te huur bij . HJ

Schildersbedrijf - verfwinkel'

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 9, Vorden

05752-1567

Laat Henk Uw
haardhout verzorgen.

Bollen en gekloofd.
Eik - Beuk - Berk.

05735-1249

Jan Rodenburg, ook uw slager voor al uw
huisslachtingen. Prijs op aanvraag.

Voor uw diepvries. Tegen messcherpe
prijzen voor- en achtervoeten en

halve varkens.

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

donderdag - vrijdag - zaterdag

Hamlappen kilo
Kippepoten kilo

9,95
5,95

UIT EIGEN WINSTMAKERIJ

ELKE WEEK VOORDEEL
maandag - dinsdag

Speklappen per kilo 7,25

Fijne verse worst per kiio 6,95

Grove verse
WOrSt per k,l 9,90

Corned beaf
100 gr 1,49

Gebr. gehakt
150gr 1.15

SPECIALITEIT

SCHNITZELS
naturel, Hongaarse!
gepaneerde
5 halen - 4 betalen

MARKT
AANBIEDING

HAMBURGERS
6 halen

4 BETALEN

Runder
verse
worst
per kilo 11,50

WOENSDAG
GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt
per kilo 6,95

Runder-gehakt per kiio 9,90

Alle gekruid gehakt
per kilo 7,95

slagerij jan rodenburg
DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

WOON
GOED

Grandioze HOEKKOMBINATIE in soepel leather-look lux
(ook leverbaar in stof of echt leder) in diverse kleuren.

KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRIJS.

. Markante MASSIEF EIKEN
HOEKKOMBINATIE leverbaar in

10 kleuren, draion velours.

H E LM l N K * Ruim 4000 m2 meubel- en tapijttoonzaal
* Gratis reservering voor latere levering
* Aanbiedingen gelden tot 16 november.

l

VORDEN
ZUTPHENSEWEG 24 - TELEFOON 05752-1514

MEUBELEN -TAPIJTEN -GORDIJNEN en BINNENHUISARCHITEKTUUR



Toen het goed ging dacht hij
niet aan adverteren...

Toen het slechter ging was het
te laat!

NIEUW

TIPS
VAN

DE SINT

Gaat u een pakje per post
verzenden, zorg dan in de
eerste plaats voor een ste-
vige verpakking met een
adres er duidelijk op (met
postcode). Maar ook in het
pakje naam en adres van de
geadresseerde, evenals van
de afzender. Bezorg het niet
te laat op het postkantoor,
want de PTT heeft het druk
en iedereen komt op het
laatst.

Indien u speelgoed geeft
zorg er dan voor dat u ook in
de nabije toekomst kijkt. Kin-
deren groeien snel en geef
dus ook speelgoed waar ze
wat langer wat aan hebben.

Wilt u voor 5 december zelf
als St. Nicolaas fungeren be-
spreek dan tijdig de kleding
die u daarvoor nodig hebt.

Samenstelling: op basis van proteïnen in plaats van kunstmatige
samenstelling.

— Maakt het haar soepel en stevig.
- Bevat geen gebonden ammoniak
— Bevat geen waterstofperoxide
- Zelfs bij teveel krul geeft Form u de mogelijkheid dit te reduceren.

NIEUW! THUIS PERMANENT

Veilig, tast het haar niet aan
Snel! (4-12 min. geverfd geblondeerd)
(7-15 min. normaal haar)
KOMPLEET
(met shampoo, balsem en kapje)

ra;

11,95
Drogisten} - Parfumerie - Schoonheidssalon

drogisterijen parfumerie
Felix en Marianne Takkenkamp

Ruurloseweg 5 - Hengelo (Gld.) - tel. 2062

Om de kosten te drukken
kan de Sint zoveel mogelijk
bezoekjes afleggen. De kos-
ten van de huur van het kos-
tuum kunt u dan samen de-
len.

Verwacht u bezoek van de
Sint, zorg dan dat deze met
zijn mijter niet ergens onder
door hoeft te lopen. Het zou
wel wat hilariteit verwekken
als hij zijn mijter zou verlie-
zen.

De gezelligheid van
het Sinterklaasfeest

MEER NODIG DAN OOIT

DECEMBER met zijn vele feestdagen is eigenlijk nog de enige maand
dat de oerhollandse gezelligheid hoogtij viert. Eeuwenlang was de
gezelligheid in ons land een heilig goed. De schilderijen van Jan Steen
en Pieter Brueghel getuigen daarvan en waar vindt men meer gezellige
avondjes dan in de Camera Obscura? Niet toevallig is Sinterklaas de
enige heilige die de reformatie heeft overleefd en is zijn feest nog
steeds onze enige nationale feestdag die echt gezellig is.
Het gezelligheidskarakter van onze openbare samenleving is de laat-
ste decennia grondig veranderd. We hebben afstand genomen van
vele vaste vormen, tradities, gewoonten, maniertjes, die door de eeu-
wen heen ons beeld van de huiselijke gezelligheid hebben bepaald.
De gezelligheid van het burgelijk tijdvak is in discrediet, zeker bij de
jongeren, die gegrepen worden door de mogelijkheden, die de
moderne amusementsindustrie biedt. Maar wat in deze moderne, vrij-
gevochten samenleving ook allemaal overboord is gegooid, de positie
van Sint Nicolaas is onaangetast gebleven.

GEZINSLEVEN IN DISCREDIET

w^mmBedenk dat het voor kinde-
n gezelliger is als zij met
n flink aantal zijn. Vraag

eventueel kinderen uit ge-
zinnen waar men van een
minimum-inkomen moet
rondkomen erbij. Overleg
met de ouders wat de ca-
•eautjes betreft.

GEZELLIGHEID is een specifiek Ne-
derlands begrip. Men beseft dat, wan-
neer men dit woord in een vreemde
taal moet overbengen. Dan blijkt 'ge-
zelligheid' vrijwel onvertaalbaar. De
Franse en Engelse taal hebben wel
acht woorden nodig om de verschil-
lende nuances die wij in de ene woord
'gezelligheid'samenvatten, uit te druk-
ken en het Duitse 'gemütlich' is toch
evenmin een goed synoniem.
Het woord 'gezelligheid'^ÊKnt uit de
oertijd der germaanse IQPn. In het
oudhoogduitse taaiidioom komen wij
twee woorden tegen, waarvan de uit-
drukking 'gezelligheid' waarschijnlijk
is afgeleid, te weten gasaljan (zaal,
huiskamer) en gisellio (J^sgenoot).
Gezelligheid heeft dus ze^Badrukke-

lijk te maken met de huiskamer, de
huisgenoot, kortom met het gezinsle-
ven.
Maar juist dat gezinsleven, eens de
hoeksteen van onze huiselijke gezel-
ligheid, begint meeren meer in diskre-
diet te raken. In het oude, open gezin
overheerste de gemeenschap. Men
deelde alles met elkaar, de maaltijden,
de kamer, zijn vreugde en zijn leed. In
het moderne gezin staat iedereen op
zijn individualiteit, leder doet wat hem
goeddunkt, men leest zijn eigen boe-
ken, heeft een eigen kamer en een
eigen mening, onder andere over wat
precies gezellig is. De kloof tussen
ouders en kinderen wordt groter, niet
zelden groeien ook de man en de
vrouw uit elkaar.

Televisie
DE televisie heeft ook niet bepaald bij-
gedragen tot de gezelligheid. Veel jon-
geren worden de straat opgedreven,
omdat hun ouders volledig geobse-
deerd werden door de beelden op het
scherm. En waarom zou je nog bij
mensen op bezoek gaan, als ze toch
naar de televisie kijken?
Een van de belangrijkste aspecten van
de gezelligheid is de intimiteit. Maar
hoe kan men nog intiem onder elkaar
zijn, wanneer de televisie zich bij ons
binnendringt?
De jeugd heeft meer zakgeld, kan zich
een eigen gezelligheid schepeen bij
juke-boxen, in disco's en de bioscoop.
Het stijgen op de maatschappelijke
ladder leidt ook dikwijls tot een af-
braak van oude gedragspatronen. Men
tracht dan aan sociaal prestige te win-
nen door meer naar de schouwburg of
de concertzaal te gaan, zich meer in
uitgaansgelegenheden te vertonen
enz. Bovendien wordt er voortdurend
nieuwe gezelligheid gecreëerd die
zich allemaal buitenshuis afspeelt.

Heimwee
EN toch leeft er bij velen nog een
heimwee naar het niet zo verre ver-
leden, toen men de avonden door-
bracht met kaarten, praten, visites,
ganzeborden, mens-erger-je-niet en
halmaspelen.
Men wil zich enerzijds van deze burge-
lijke gezelligheid distantiëren, men
geneert zich er zelfs een beetje voor,
maar anderzijds leeft er een sterk ver-
langen om 's avonds weer zo bij elkaar
te kunnen zitten en samen met ande-
ren zichzelf te zijn. Want de moderne
mens mag dan een onuitputtelijk aan-
tal mogelijkheden hebben om zijn vrije
tijd door te brengen, het lukt hem maar
zelden zich werkelijk te ontspannen.
En zij die het meest uitgaan, zijn vaak
het minst zichzelf.
Wat de mensen in de eerste plaats
zoeken is verbondenheid met ande-
ren. En die verbondenheid zal men
altijd het sterkst voelen in de besloten-
heid van het gezin.

VANDAAR misschien dat het Sint
Nicolaasfeest de moderne tijd-
geest glansrijk heeft getrotseerd.
Want juist dit feest geeft de men-
sen de gelegenheid zich weer met
anderen verbonden te voelen, het
verschaft de mogelijkheid van
een echte, ongekunstelde ont-
moeting. Een van de kenmerken
van het sinterklaasfeest is im-
mers, dat men iets voor een ander
moet doen. Men moet een leuk
cadeau voor hem kopen, een liefst
origineel gedicht bedenken enz.
Daarom is het Sinterklaasfeest
nog een van de weinige feesten,
waar de gezelligheid een persoon-
lijk karakter heeft en soms kan
uitgroeien tot een hoogtepunt
van menselijke verbondenheid.
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