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Koffiemiddag
Plattelandsvrouwen

Tijdens de koffiemiddag die de afde-
ling Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen in het Pantoffel-
tje prganiseerde kregen de dames be-
zoek van mevr. Bosch-Bethouwer,
oud burgemeester van Brummen.

N.C.V.B.
Zij vertelde de aanwezigen over haar
carrière, waarnaar met aandacht werd
geluisterd. De volgende bijeenkomst
van de Plattelandsvrouwen is op 14
mei bij 'De Herberg'. Mevr. Sanders-
Horstman komt dan aan de hand van
dia's vertellen over droogbloemen en
wilde planten.

Op 14 mei aanstaande ondernemen
de dames van de Vordense afdeling
van de N.C.V.B. hun voorjaarsreisje.
Deze keer is de handwerktentoonstel-
ling te Borne het doel.
Voorts staat er een rondrit door Twen-
te op het programma. Bij goed weer
wordt de rit onderbroken om iets te

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

1. Verkiezing van de leden van de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
(herhaalde mededeling).

A. Stemmen in een stembureau naar
keuze van de kiezer.
De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis dat bij de aan-
staande verkiezing van de leden van
de tweede kamer der Staten-generaal
een kiezer toegestaan is zijn stem uit
te brengen in een stembureau naar
keuze. Daarbij gelden de volgende be-
palingen.
A. SCHRIFTELIJK VERZOEK:
1. Ter secretarie van deze gemeente

zijn kosteloos verkrijgbaar formu-
lieren voor verzoekschriften om in
een stembureau naar keuze aan de
stemming te mogen deelnemen.

2. Het verzoek moet uiterlijk 14 da-
gen voor de dag der stemming, dus
uiterlijk op 7 mei 1986, door de kie-
zer worden ingediend bij de burge-
meester van de gemeente, waar hij
op de dag der kandidaatstelling (8
april 1986) in het kiezersregister is
opgenomen.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
indien aan de verzoeker is toege-
staan bij volmacht te stemmen.

4. Bij inwilliging van het verzoek
wordt de beslissing gesteld op de
oproepingskaart, die daardoor
wordt omgezet in een kiezerslegiti-
matie.

B. MONDELING VERZOEK
5. Na ontvangst van zijn oproepings-

kaart kan de kiezer ook, in plaats
van een schriftelijk verzoek te
doen, zich onder overlegging van
zijn oproepingskaart vervoegen ter
secretarie van de gemeente, waar
hij op de dag der kandidaatstelling
(8 april 1986) in het kiezersregister
is opgenomen, om deze te doen
omzetten in een kiezerslegitima-
tiekaart. Dit kan geschieden tot op
de vijfde dag voor die van de stem-
ming, dus uiterlijk op 16 mei 1986.

De kiezer, die in het bezit is van een
kiezerslegitimatiekaart, kan zich ter
uitoefening van zijn kiesrecht aanmel-
den in een stembureau van zijn keuze
binnen Nederland. Nadere inlichtin-
gen worden ter gemeentesecretarie
verstrekt.

B. Stemmen bij volmacht.
De burgemeester van Vorden brengt
ter openbare kennis dat het bij de aan-
staande verkiezing van de leden van
de tweede kamer der staten-generaal
een kiezer toegestaan is bij volmacht
te stemmen. Daarbij gelden de vol-
gende bepalingen.

A. MACHTIGING OP
SCHRIFTELIJKE AANVRAAG
1. Ter secretarie van deze gemeente

zijn kosteloos verkrijgbaar de for-
mulieren voor de verzoekschriften
om bij volmacht te mogen stem-
men.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk
op de veertiende dag voor de dag
der stemming, dus voor of op 7 mei
1986, door de kiezer worden inge-
diend bij de burgemeester van de
gemeente, waar hij op de dag der
kandidaatstelling (8 april 1986) in
het kiezersregister is opgenomen.

3. Het verzoek wordt niet ingewilligd
wanneer aan de verzoeker is toege-
staan in een stembureau naar zijn
keuze aan de stemming deel te ne-
men.

4. Hij, die zich bereid heeft verklaard
als gemachtigde op te treden, moet
op de dag der kandidaatstelling zijn

opgenomen in een kiezersregister.
5. Bij inwilliging van het verzoek ont-

vangt de gemachtigde een vol-
machtlegitimatiekaart, waarmee
hij zich kan aanmelden in een
stembureau van zijn keuze binnen
Nederland.

B. MACHTIGING DOOR
OVERDRACHT VAN DE
OPROEPINGSKAART
6. De kiezer kan ook, in plaats van

een verzoekschrift in te dienen, na
ontvangst van zijn oproepings-
kaart, tot en met de dag der stem-
ming, zelf een andere kiezer mach-
tigen voor hem te stemmen, door
zijn oproepingskaart aan die kiezer
over te dragen.

7. Een op déze wijze aangewezen ge-
machtigde moet op de dag der kan-
didaatstelling (8 april 1986) in het-
zelfde stemdistrict staan ingeschre-
ven als de kiezer die de volmacht
geeft.

8. De aldus gemachtigde kan de vol-
machtstem uitsluitend tegelijk met
zijn eigen stem, in het stemdistrict
waar hij staat inschreven, uitbren-
gen.

Een kiezer mag niet meer dan twee
aanwijzingen als gemachtigde aanne-
men. De volmachtgever is niet be-
voegd de volmacht in te trekken of in
persoon aan de stemming deel te ne-
men.
Nadere inlichtingen worden ter ge-
meentesecretarie verstrekt.

C. UITOEFENING VAN HET
KIESRECHT DOOR PERSONEN
DIE IN DIENSTBETREKKING
ZIJN
De burgemeester van Vorden herin-
nert in verband met de op 21 mei 1986
te houden verkiezing van de leden van
de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal aan de onderstaande bepalingen
van de kieswet.

1. Volgens artikel I 10 der kieswet is
iedere werkgever verplicht te zor-
gen, dat iedere stemgerechtigde
werknemer, die bij hem in dienst-
betrekking is, gelegenheid ont-
vangt om aan de verkiezing deel te
nemen, voor zover hij dat niet bui-
ten zijn werkuren kan doen. Deze
verplichting geldt niet ten aanzien
van de werknemers, die binnen de
voor de stemming bepaalde tijd
geen dienst verrichten in een ge-
meente,- waar zij aan de stemming
kunnen deelnemen, of in een aan-
grenzende gemeente. Indien
laatstgenoemde werknemers even-
wel, om aan de stemming deel te
nemen, niet langer dan twee ach-
tereenvolgende uren behoeven te
verzuimen, geldt vorengenoemde
verplichting van de werkgever wél.

2. Op grond van artikel X 9 der kies-
wet wordt de werkgever die de
hierboven vermelde, hem opgeleg-
de verplichting niet nakomt, ge-
straft met hechtenis van ten hoog-
ste veertien dagen of geldboete van
ten hoogste vijfenzeventig gulden.

2. Nationale Herdenking 1986
De Nationale Herdenking van allen,
die sinds 10 mei 1940 wanneer of waar
ook ter wereld, in het belang van het
Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van
allen, die door oorlogshandelingen en
terreur zijn omgekomen, zal dit jaar
worden gehouden op zondag 4 mei.
Het programma voor deze dodenher-
denking is als volgt:

1. Van des avonds 18.00 uur tot zons-
ondergang, t.w. 21.08 uur, zullen
van alle openbare gebouwen in
Vorden de vlaggen halfstok wor-
den gehangen. Particulieren wor-
den verzocht dit eveneens te doen.

2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden
voor 20.00 uur zal de torenklok van
de N.H. Kerk worden geluid.

3. Zij die aan de herdenking willen
deelnemen, worden verzocht om
uiterlijk 19.50 uur bij de ingang van
de algemene begraafplaats aanwe-
zig te zijn, waarna men zich geza-
menlijk naar de graven van de geal-
lieerde bondgenoten en het sym-
bolisch graf van hen die vielen uit
Vorden, zal begeven. Op deze gra-
ven zal door de burgemeester na-
mens het gemeentebestuur van
Vorden een krans worden gelegd.

4. Te 20.00 uur tot 2 minuten daarna,
zal volkomen stilte in acht worden
genome^Bpe plechtigheid wordt
hierna n^Peen lied, te zingen door
het Vordens Mannenkoor, beslo-
ten.

5. Daarna worden degenen die daar-
aan behfltfte hebben, in de gele-
genheid^Bsteld een eenvoudige
hulde te orengen door het leggen
van bloemen.

Met het oog op het karakter van deze
Nationale Herdenkingsavond zullen
geen toestemmingen worden ver-
leend tot het houden van openbare
vermakelijkheden op de avond van 4
mei.
De exploitatie van horecabedrijven
dient op deze avond zodanig te ge-
schieden, dat hieraan elk vermakelijk-
heidsaspekt ontbreekt.

Gedurende de periode van 18.00 tot
21.00 uur verzoeken wij u de buiten-
verlichting, zoals neon en lichtbak-
ken, te doven.

3. Sluiting gemeentehuis op
5 en 9 mei 1986

Op 5 mei 1986 zal het gemeentehuis
i.v.m. bevrijdingsdag gesloten zijn.

Op 9 mei aanstaande (de dag na He-
melvaart) zal het gemeentehuis even-
eens de gehele dag gesloten zijn. Wel
zal de Burgerlijke Stand voor het aan-
geven van geboorten en overlijden op
die dag van 9.00 tot 9.30 uur geopend
zijn.

4. Ophalen huisvuil
Op donderdag 8 mei (Hemelvaart) zal
er geen huisvuil opgehaald worden.
Dit zal weer een week later, op don-
derdag 15 mei gebeuren.

5. Werkenbesluit Afvalstoffenwet
Door het in werking treden van het
provinciale Werkenbesluit Afvalstof-
fenwet, is voor het gebruik van puin
en ander afval voor terreinophoging,
bodem- of erfverharding, slootdem-
ping e.d. een vergunning van de pro-
vincie Gelderland vereist. Dit geldt al-
leen indien het afval geheel of gedeel-
telijk van derden afkomstig is. Wordt
uitsluitend eigen afval gebruikt dan
bent u niet vergunningplichtig.

Ten aanzien van het verlenen van een
vergunning heeft de provincie diverse
criteria opgesteld. Het is dan ook ze-
ker aan te bevelen om, indien het pro-
vincale Werkenbesluit Afvalstoffen-
wet op u van toepassing is, van te vo-
ren omtrent de vereiste vergunning
contact op te nemen met de provincie
(tel. provinciehuis: 085-599111).

bezichtigen of om een drankje te nut-
tigen. Het vertrek is vanaf de Ned.
Hervormde kerk.

De laatste bijeenkomst van dit sei-
zoen wordt gehouden op 20 mei in het
Dorpscentrum. Deze avond zal ver-
zorgd worden door het ééndagsbe-
stuur.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Verschijning Contact
I.v.m. Hemelvaartsdag 8 mei a.s. zal het Contact
ed. Vorden/Ruurlo l dag eerder verschijnen, dus
woensdag 7 mei.
In verband hiermee verzoeken wy adverteerders,
correspondenten etc. hun copij vroegnjdig in te
leveren.
Liefst vrijdag 2 mei a.s.

De Redactie.

Extra lentevoordeel bij

JOOP CORNELIS
WAARDEBON

Tegen inlevering van dc'jHpn ontvangt u 1 doosje

AARDBEIEN
Geldig van 1 mei t/m 3 mei

1.35
SMIDSSTRAAT2- IDEN - TELEFOON 05752-2308

Zeilvereniging
'Recht so die gaaf
De R.S.D.G. organiseert deze zomer
weer de van vanouds gezellige zeil-
werftochten.
Dit jaar varen vier zeilboten en een
tjalk door Friesland: van 20 t/m 26 juli
en van 27juli t/m 2 augustus, voorjon-
geren vanaf 15 jaar.
Mocht men interesse hebben, bel
voor meer informatie tel. 05750-
23483, Weerdslag 182, 7206 BZ Zut-
phen.

Zwembad 14 mei

Schoolreisje
De groepen 3 en 4 van de openbare la-
gere dorpsschool houden op maandag
2 juni een schoolreisje naar Rhenen.
De groepen 5 en 6 gaan maandag 9 ju-
ni naar Giethoorn.
Groep 7 gaat vanaf 21 mei tot en met
23 mei naar Markelo, terwijl groep 8
vanaf zaterdag 21 juni tot en met
woensdag 25 juni gaat kamperen in
Kockenge.

Het Vordense zwembad 'In de Den-
nen' zal woensdagmiddag 14 mei voor
het publiek worden geopend.
Sluitingsdatum is zaterdag 6 septem-
ber.

Jong Gelre
Tijdens de culturele wedstrijd in 'De
Klok' te Dieren is het team van Jong
Gelre Vorden vierde geworden.
Laren werd winnaar; 2. Almen; 3. Bor-
culo.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: H. Knoef en
L.H. Wentink.
GEHUWD: A.H. Abbink en B. Ko-
renblek; J.J.M. Bos en J.M. Folkerts.
OVERLEDEN: F. Stieding-Franke,
oud 92 jaar; W. Pardijs oud 72 jaar;
G.J. Schutte, oud 55 jaar.

Jeugddienst
In de Jeugddienst van zondag 4 mei
a.s. zal voorgaan Ds. A.C. Fokkema
uit Doetinchem, terwijl muzikale me-
dewerking zal worden verleend door
de Amio Singers uit Winterswijk. Dit
koor bestaat uit ca. 10 personen.
We bevinden ons momenteel in de
tijd tussen Pasen en Pinksteren. Nu
kun je je afvragen 'Hoe leven wij naar
Pinksteren toen?' Zijn wij bezield
door de Geest? Staan wij ervoor open?
Of zijn we teveel met onszelf bezig?
Na afloop van de dienst wordt u uitge-
nodigd voor een kopje koffie in De
Voorde.
De jeugddienstcommissie heet oud
en jong hartelijk welkom.

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 4 mei 10.00 uur mevr. ds. A.C.
Fokkema, Doetinchem, dienst met jonge-
ren. 19.00 uur Oecumenische Dodenher-
denking, waarna aansluitend Stille om-
gang, ds. J. Zijlstra.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 4 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra (Dorpskerk) Do-
denherdenking (R. v. Kerken).

WEEKENDDIENST HUISARTS
3 en 4 mei dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s. v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 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 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
3 en 4 mei J.A. Boom, Ruurlo. Tel. 05735-
2400.5 mei N.J. Edens, Vorden. Tel. 05752-
1463.
Spreekuur allen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 3 mei 12.00 uur tot maandag-
ochtend 09.00 uur dr. Noordkamp, tel.
3534. Tevens avond- en nachtdienst van
19.00 tot 07.00 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
Contactpersoon mei, 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.
KA. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDER
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
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

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.



GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31. lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 2
mei 1986 tot en met 1 juni 1986 op werkdagen van
8.30 tot 12.00 uur en van 13.30tot 16.30 uur, alsmede
op de maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden
van 18.00 tot 21.00 uur en na deze datum tot het einde
van de termijn waarbinnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de aanvraag gedurende
bovengenoemde uren ter inzage van:

1. de heer J.M.R. Dadema, Stationsweg 2"4, 7251 EM
Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een Horecabedrijf, adres in-
richting Stationsweg 24 te Vorden;

2. Dostal B.V., Onsteinseweg 20,7251 ML Vorden om
een verdunning tot het oprichten of in werking
hebben van een bedrijf voor de uitvoering van
grond-, weg- en waterbouwwerkzaamheden en de
opslag van diverse soorten brandstoffen, adres in-
richting Onsteinseweg 20 te Vorden;

3. de heer G.D. Nijenhuis, Lindeseweg 10,7251 NM
Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een gemengd boerenbedrijf,
adres inrichting Lindeseweg 10 te Vorden;

4. de heer AJ. Eijkelkamp, Ruurloseweg 114, 7251
LZ Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een horecabedrijf, adres in-
richting Ruurloseweg 114 te Vorden;

5. de heer EJ. Eggink, Lankampweg 5, 7251 PM Vor-
den om een revisie-vergunning voor een agrarisch
bedrijf, adres inrichting Lankampweg 5 te Vorden;

6. de heer C.F. Li, Dorpsstraat 28,7251 BC Vorden om
een revisie-vergunning voor een chinees-indisch
restaurant, adres inrichting Dorpsstraat 28 te Vor-
den;

7. de heerG.H. Halfman, Hengeloseweg 15,7251 PB
Vorden om een revisie-vergunning voor een agra-
risch bedrijf, adres inrichting Hengeloseweg 15 te
Vorden;

8. de heer A. Bosch, Schuttestraat 9/11, 7251 MP
Vorden om een revisie-vergunning voor een inrich-
ting voor machinale houtbewerking, adres inrich-
ting Schuttestraat 9/11 te Vorden;

9. de heer EJ. Gotink, Maalderinkweg 8, 7251 NT
Vorden om een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een landbouwbedrijf, adres in-
richting Maalderinkweg 8 te Vorden en

10. de VLC "De G raaf schap" B A. Stationsweg 14,7261
AD Ruurlo, om het omzetten van een tijdelijke ver-
gunning ten behoeve van een verkoopinstallatie
voor voeibare brandstoffen in een definitieve ver-
gunning, adres inrichting Stationsweg 22 te Vor-
den.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waarde in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder
de gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, schade of hinder voor die omgeving.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tij-

dig bezwaren hebben ingediend;
d. enig andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van Sta-
te, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
Voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 1 mei 1986.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Wist U
dat wij

ook KLUIZEN en
BRANDKASTEN verkopen??

Berg nu al uw belangrijke papieren en
geldzaken veilig op in uw vakantie.
Onwrikbare bevestiging in auto,
caravan en boot.
Zelfs de ANWB is van deze
kwaliteit overtuigd. Slechts

van 119,-
De reissafe maakt een eind aan de
vakantie inbraakproblemen.

DE BEER B.V.
Spittaalstraat 22
Zutphen
Telefoon 18411

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 2
mei 1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. B. Hulshof, Lindeseweg 23,7251NJ Vorden om
een vergunning tot het oprichten of in werking heb-
ben van een cafébedrijf, datum verzoek 26 maart
1986, adres inrichting Lindeseweg 23 te Vorden;

2. dhr. H.J. Berenpas, Ruurlosweg 71,7251 LB Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van diens in-
richting met een open mestsilo, datum verzoek 7
april 1 986, adres inrichting Ruurloseweg 71 te Vor-
den;

3. dhr. B.G. Reintjes, Mosselsewg 16, 7251 KT Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van diens in-
richting met een open mestsilo, datum verzoek 19
maart 1986, adres inrichting Mosselseweg 16 te Vor-
den.

4. mw. J. Bannink-Sligman, Nijlandweg 6, 7251 KK
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
diens inrichting met een open mestsilo, datum ver-
zoek 24 februari 1986, adres inrichting Nijlandweg
6 te Vorden;

5. dhr. H. Meijerink, Rommelderdijk 1, 7251 MB Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van diens
inrichting met een open mestsilo, datum verzoek 11
april 1986, adres inrichting Rommelderdijk 1 te Vor-
den;

6. dhr. DJ. Norde, Ruurloseweg 48, 7251 LM Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van diens in-
richting met een afgedekte mestsilo, datum verzoek
14 april 1986, adres inrichting Ruurloseweg 48 te
Vorden;

7. dhr. H.J. Berenpas, Mosselseweg 3, 7251 KT Vor-
den om een nieuwe, de gehele inrichting omvatten-
de vergunning vooreen fok- en mestbedrijf, alsmede
de opslag van dieselolie en mengmest via een open
silo, datum verzoek 16 april 1986, adres inrichting
Mosselseweg 3 te Vorden en

8. dhr. W. Hesselink, Gazoorweg 2, 7251 HP Vorden,
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een drukkerij, datum verzoek 11
april 1 986, adres inrichting Burgemeester Gallee-
straat 23 te Vorden.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwer^an de beschikking luidt:
voor zover thans rekening^Hte houden met de in het
gebied waar de inrichting î üegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, sofeade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand na dagteken ing van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.

Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 26 mei 1986. U gelieve
daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

Datum: 1 mei 1986.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, w.g. mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester, w.g. mr. M. Vunderink.

• U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

't Pantoffeltje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.

Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken,
'n Unieke gelegenheid voor familiediner.

Fietsschoen
pracht kwaliteit
Wit en geel

Dames blouses
op alle blouses geven wij speciaal voor moederdag

op onze normale scherpe prijzen nog eens extra

20% KORTING

Dames rokken
zoek maar uit. Deze week speciaal voor moederdag

extra
Damespump
in wit.
Diverse modellen
vanaf

20% KORTING

Dames truien
in meerdere uitvoeringen en kwaliteiten.
Voor moederdag geven wij nu minimaal

30% KORTING

Sibonette keukendoek set
een bij elkaar passende keukendoek en theedoek in
een fantastische kwaliteit. Keukendoek 6,95. Thee

doek 5,95 speciaal voor moederdag compleet

slechts 9,95Zweedse klomp met
ideale pasvorm.
Volnerf en leren kap.
Ook voor kinderen
maat 26 t/m 45
Diverse kleuren vanaf

Dames zakdoeken
in luxe geschenkdoos merk Tip Top
Tuunteprijs 5,25. Moederdagprijs

Nachthemd
in een hoogglans polyamide stof met kleine

bedrukking. Tuunteprijs 25,-.
Moederdagprijs

Bij dwTuunte kopen is
10-30% goedkoper

winkelen

J

GEMI N
VORDEIN

HINDERWET
openbare kennisgeving
verzoek om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 2
mei 1986 op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur en van
13.30 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage een verzoek met bijlagen van de heer C.B.M.
ten Barge, Dorpsstraat 10a, 7251 BB Vorden om een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning
vooreen Horecabedrijf. Datum verzoek 22 maart 1986.
Adres van de inrichting Dorpsstraat 10 en 10a, kada-
straal gemeente Vorden, sectie K, nummer 4474.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand na de dagtekening van deze kennisgeving
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd. Een ieder kan ook MONDELING in
persoon of bij gemachtigde BEZWAREN inbrengen op
een openbare zitting, waar gelegenheid wordt gegeven
tot een gedachtenwisseling te houden op vrijdag 25
mei 1986 10.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschikking
kan later, behaJve door de aanvrager en de adviseurs,
slechts worden ingesteld door degene die binnen de ge-
stelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft
ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat hij redelijker-
wijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te die-
nen.

Datum: 1 mei 1986.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tel.
05752-2323, toestelnummer 19.

SCHIESSER ACTIE
100% katoenen hemden nu

SlipS nu

Maten 4 t/m in huid, wit en bleu.

12,95

12,95

Modecentrum

Ruurlo

99,-

Speciaal voor
moederdag
Grijze pannenset
van 165,- voor

Haarkrultang
nu slechts «f f«tü

Kop en schotels voor moeder en oma
Bijpassend lepeltje
Heerlijk geurende zeepjes

Grote sortering bloemvazen en
bloempotten

Alle soorten keukengereedschap
Alles voor moeders en oma's

Natuurlijk bij:

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden - Tel. 05752-3566



Voor de zeer vele felicitaties,
bloemen en cadeau'sdie ik heb
ontvangen met mijn 85ste ver-
jaardag wil ik iedereen hartelijk
bedanken.

MEVR.G.KREUNEN-
WANSINK

Vorden, Nieuwstad 63.

Te koop: motormaaier (gras-
machine).
J. NIEUWENHUIS,
Ruurloseweg 23, Tel. 1 526.

Te huur of te koop gevraagd:
vrijstaand huisje of huis
met tuin in de omgeving van
Vorden.
Tel. 3553.

Te koop: communie jurkjes.
maat 128-130. kleur wit.
Hoetinkhof 77, tel. 3563.

Metselwerk
• Timmerwerk

Handel in
bouwmaterialen

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

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

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

JIM,
ECHTE KAPPERS DOEN HET
PERMANENT, EN NIET
ALLEEN OP 7 MEI.

PRETTY MARKT
a.s. 5 juli grote Pretty markt
zwem en polover. Vorden '64.
Heeft U nog wat op te ruimen!
Wij komen het graag bij u
ophalen.
Bel. 2407.

AUTO IN DE GARAGEBOX
VEILIG GEVOEL
Vraag inlichtingen bij:
tel. 1417.-

Ter overname aangeboden: in
goede staat verkerende drie
zits bank met blauwe wollen
bekleding; massief eiken hou-
ten lage boekenkast met
aangebouwde schrijftafel.
Te bezichtigen zaterdag 3 mei
van 1 6.00 tot 1 8.00 uur.
DEKKERSWEG 4, RUURLO.

Voor al uw huisdieren

DIERENPENSION
"De Bronsbergen"
Bronsbergen 10, Warnsveld

Tel. 05750-20934

aguAsport
regenpakken

Martens
Mtdi iialt

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Te koop ca. anderhalve ha. in-
gekuilde mais.
A. MELLINK,
Lamstraat 6, Toldijk.
Tel. 05755-1308.

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

§•
l JAN GERRITSEN
l en

l JOLANDESCHEPERS

gaan trouwen op vrijdag 9 me i a. s. om
11.00 uur in het gemeentehuis "Kasteel
Vorden ".

De kerkelijke viering vindt plaats om 12.00
uur in de St. Antoniuskerk te Kranenburg
(Vorden).

Wilt u ons feliciteren, dan bent u van harte
welkom op onze receptie van 15.00 tot
16.30 uur in 't Pantoffeitje. Dorpsstraat 34
te Vorden.

Ons adres wordt:
Het Stroo 4, Vorden.

HENK TEGER
e/?

BEA GOTINK

gaan trouwen op vrijdag 9 mei 1986 om
11.00 uur in het gemeentehuis te Ruurlo.
Om 12.15 uur in de Ned. Hervormde kerk
te Ruurlo door ds. Hazeleger.

Receptie houden wij van 19.00 tot 22.00
uur bij café restaurant "Kerkemeijer",
Ruurloseweg 51, 7271RS Borculo.

Ons adres:
Domineesteeg 18
7261 AS Ruurlo.

Op zaterdag 3 mei a.s. zijn wij

l B.SIEBELINK
en

A. SIEBELINK-BULSTRA

12 !/2 jaar getrouwd.

Wij hopen tijdens onze receptie van 15.00
tot 16.30 uur in Bodega 't Pantoff eitje,
Dorpsstraat 34 te Vorden ook U de hand te
mogen drukken.

Vorden, april 1986
H.K. van Gelreweg 30
7 251 XL

Zaterdag 10 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijksfeest te vieren.

H.B. MAALDERINK
G. MAALDERINK-JANSEN

Wij geven U van harte gelegenheid tot
felicitatie 's middags van 15.00 tot 16.30
uur in Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat
34 te Vorden.

De Boon k 47
7251BT Vorden.

v?" ••*?•• •-&• 'SS 'SS 'SS 'S? S? <SS SS -SS -SS SS 'SS - -SS 'SS' 'SS 'Ss

Op zaterdag 1 0 mei D. V. hopen wij samen
met onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijk te herdenken

M.J. WUESTENENK
H. WUESTENENK-MAKKINK

Receptie van 15. 00 tot 16.30 uur in zaal
"De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251 RK Vorden
Hackfortselaan 1.

\
§ Op maandag 5 mei a.s. hoop ik met mijn
§ kinderen, klein- en achterkleinkinderen

mijn 80ste verjaardag te vieren.

\ H.J. DIJKMAN-MEENINK
f
§
§
§
f
| Vorden, april 1986
$ De Steege 4.
\

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot
17.00 uur in café-rest. De Herberg,
Dorpsstraat 10 te Vorden.

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.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend heeft, de-
len wij U mede dat toch nog onverwacht van ons is
heengegaan, onze oom en oud-oom

HENDRIKUS FRANCISCUS
EUGELINK

weduwnaar van G.M. Mokkink

op de leeftijd van 80 jaar.

Uit aller naam:
Neven en nichten.

7251 CJ Vorden, 27 april 1986
De Hanekamp 26.

Correspondentieadres:
AJ.Eugelink,Varsselseweg23,7255NNHengeloGld.

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden.

De avondwake zal gehouden worden op donderdag 1
mei a.s. om 19.30 uur in de Christus Koning kerk. Het
Jebbink 8 te Vorden, waarna aansluitend van 20.30 tot
21.00 uur gelegenheid bestaat tot afscheidnemen in
bovengenoemd uitvaartcentrum.

De gezongen uitvaart zal plaatshebben op vrijdag 2 mei
a.s. om 10.30 uur in de Christus Koning kerk. Het Jeb-
bink 8 te Vorden.

De teraardebestelling vindt plaats om 11.45 uur op het
R.K. gedeelte van de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Het bestuur van de

Woningbouwvereniging

'THUIS BEST"
brengt onder de aandacht van
belanghebbenden, dat het

SPREEKUUR
VERVALT

van maandag 5-5-1986. Het spreekuur
voor woningzoekenden is nu op
12-5-1986 van 19.00 tot 20.00 uur in
het Dorpscentrum te Vorden.

De Openbare Bibliotheek• i.
GESLOTEN

op 5 mei, op 8 mei en op
vrijdag 9 mei.

Postpapier van Marjolein Bastin

Servetten - kaarsen - tafellakens (kleden)

voor een gezellige dag

Gebedenboekje
Toon Hermans 13,90
Voor moeder

Hans Bouma 12,90

Kook ganeerset 39,90
Voorkeurboek 16,90

Kruidenwijzer
Dagboekje v.a.
Ballpoints v.a.
Vulpennen v.a.

2.50
2,95
6,95
9,90

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen 1,2 en 3 mei

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

2 kilo
Hollandse

Golden
delicious

1r95

MAANDAG
5 mei

500 gram

gesneden
andijvie

1,95

DINSDAG
6 mei

500 gram

stoof-
schotel

2,95

WOENSDAG
7 mei

500 gram

gesneden
rode kool

0,55

met
Televisie

reparaties
— direc»

ii naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750 13813

Katoenen dames bandplooi
broeken in diverse kleuren,
met bijpassende overhemd
blouse, deze week
samen f 75,-.
Tel. 05752-3018.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERtJ
TÏNKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Dame van goede huize, met au-
to, zoekt serieuze kennisma-
king met heer van niveau,
gaarne i.b.v. rijbewijs.
Brieven met telefoonnummer
en foto onder nr. 5-1
Bureau Contact Vorden.

FEEST BIJ DE KEURSLAGER!

Win h fijne
mini-vakanrie.

IVK,'HlM.W'isl,rs|.i.m Hl,,,.,, l),
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iiim.iMKliuviikjiisk.i.nl \l.s-, liu-n lu-nl u ,l.v,-u,-.-k ,lr ni'lllkklj

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG

Rundergehakt
van puur limousinvlees _ oo
per 500 gram -l- 3 kanskaarten D,98

SPECIAL

Koninginnemedaillon
(uitgeb. karbonade gevuld met perzik en rauwe ham)

VOOR DE BOTERHAM
UIT EIGEN WORSTKEUKEN:

Cassellerrib 100 gram 2,25
Spekrollade ioogram 1,25
Ham-ei salade 1 oo gram 1,98

AANBIEDINGEN voor maandag t/m woensdag:

Slavink - Hamburger
roomschijf - rolladeschijf
alles per stuk voor l ,—

Dus extra veel voordeel + extra kanskaarten.

HET WINNENDE NUMMER
VAN WEEK 3 IS 312
IV Kriii-slagc-r. Al 40 jaar vrrsiand van Irkkrr vlrrv

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752 1321

De Rabobank
wijzigt haar

spaarrentetarieven

Van onderstaande spaarvormen (welke niet
meer kunnen worden afgesloten) wordt de
rente met 14% verlaagd.
Spaarrekening met opzegtermijn

van 2 jaar

0007-05-'86

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Modecentrum

Ruurlo

Een goed trefpunt voor
mannen, die mode zoeken

v.a.Pantalons in ruiten en unie
Ruitkolberts v a
Blauwe blazers v.a.
Moderne lange regenjassen
Poplin jacks,
Blousson jacks v ,
Grote en modische kollektie
overhemden - truien - vesten.
Maandags gesloten,
vrijdags koopavond tot 9 uur.

v.a.

69.
189,
298,
195,
129.
89,-



TOTALE UITVERKOOP/

OPRUIMING
van restanten en incourante

WELKOOP-WINKEL ARTIKELEN en
z.g. WELKOOP-WINKELDOCHTERS

zoals o.a. lasapparaten, gereedschappen,
electrische machines/
dames-, en heren schoenen/klompen,
groot assortiment hengelsport artikelen,
.luinartikelen, bouten en moeren,
enz. enz. enz.

Zeer aantrekkelijke prijzen en hoge kortingen

Deze uitverkoop wordt gehouden bij onze vestiging
"LINDE" aan de Ruurloseweg 120 te Vorden, op
vrijdag 2 mei a.s. 's morgens van 9.00 tot 12.00 uur en
's middags van 14.00 tot 17.00 uur.

Indien mogelijk
"MOETALLES WEG"

Verkopen vinden plaats uitsluitend a contant
of tegen wettig betaalmiddel.

V.L.C. "De Graafschap" BA.
Stationsstraat 14 - Ruurlo

Bijzonder fraaie pump
met klassieke broque-
perforaties. Staat chic
en zit magnifiek.
In G-wijdte.
3J/2-9

Corntessa
Exklusief GARANT-merk

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Vóór complete woninginrichting naar

interieuradviseur

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

voor-
delig? Mode van nu

koop je bij
Nou en of!

Reken Eén telefoontje
en wij komen
echt vrijblij-
vend bij u
langs.

welkoo

18,95

Grasperk of buitenwerk:
met Welkoop staat uw tuin

er fleurig bij.

Carbolineum
Voor het duurzaam conserveren
van hout. Tenco carbolineum.
Kleur bruin. Bus van 1 O
5 liter. Nu: l O/

Bladhark
Nylon bladhark met steel van
150 cm, voorzien van 21 onbreek-
bare kunststof'
tanden. Nu:

Droogmolen
Blank aluminium frame. Auto-
matische vergrendeling. Kompleet
met bodemhuls en_afsluitdop^
50 meter lijn.
NU:

Verticuteerhark
Verwijdert 'mos, ga/onvilt en vlak-
groeiende kruiden uit_'t j*ras._Zoiv
der steel. Breedte
39 cm. Nu:

Tuinbeits
Vriendelijk voor mens, dier en
plant. Bus 2,5 liter. Jn kastanje^
en donkerbruin.
N u:

Bankschroef
Record 100 mm. Een sterke bank-
schroeC van Engels fabrikaat, met
verwisselbare bekken en blauw ge-
lakt.
N l l :

Hobbyspade
Hobbyspade met stalen blad, voor-
zien van T-steel van
8 5 cm. N u:

II L\ UIILMCCN-

17,50

n aiMuuuon.

39,50
il i gras. z>on-

13,95
r. m Kasiari e-

24,25

;nen oiauwge-

72,50
>ade
len blad

14;
welkoop
PRIJZEN ZIJN INKL. BTW. LEVERING ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT.

HENGELO (G), RUURLO, VORDEN

W F L K O O P D E G R O T E d R O E N E V A K ^ V I ^ K E L

11 mei MOEDERDAG

ZIE ONZE GRANDIOZE KOLLEKTIE TUINMEUBELEN
(2e etage) als moederdagaanbieding:

4 TerraSStOelen met hoge rug (TNO getest) en

4 Inzetkussen 3 cm dik KOMPLEET VOOR 265,-
(zolang de voorraad strekt)

HELMINK
INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24- VORDEN - TELEFOON 05752-1514

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouwof verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

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

o Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

VOORDELIG. \

Vrijdag 9 mei
l.v.m.
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3 Geraniums 8.75

24 Vlijtig liesje; 24 Agratum;

24 Petunia's; 24 Begonia's

per 24 13,75

POELIER
HOFFMAN
SOEPKIP
per kilo

BRAADHAANTJES
per kilo

VLEUGELS
per 4 kg 10f-
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48e jaargang n r. 5

Fam. Hulshof en fam. Heijink
winnen mini-vakantie

J.F. Geeiken (CDA) en Mr. M A.V. Slingenbeig (WD)
gekozen tot wethouders

Zoals te verwachten werden de heren J.F. Geerken (CDA) en Mr. MA.V. Slingenberg (WD) dinsdagavond
tot wethouders van de gemeente Vorden benoemd. De Partij v.d. Arbeid stelde by monde van

de heer W.M. Voortman, de heer B. van Tilburg kandidaat. 'In de wetenschap dat hij niet
zal worden gekozen', zo voegde Voortman eraan toe.

De fam. Hulshof en H cijink wonnen deze week de mini-vakantie aan-
bieding van keurslager Vlogman. Deze minivakanties worden be-
schikbaar gesteld in verband met het 40-jarig bestaan de keurslagers.
5 weken lang worden er 3000 mini-vakanties uitgeloot. Kanskaarten
kunt u verkrijgen aan de slagerij (zie advertentie).

H ij ging nogeens uitvoerig in op de be-
sprekingen die er tussen de verschil-
lende frakties, voorafgaande aan de
kandidaatstelling van de heren Geer-
ken en Slingenberg, zijn geweest. 'Op
basis van programmavergelijking zou-
den wij zowel met het CDA alswel de
VVD kunnen samenwerken. Ik vind
het voor onze partij dan ook zeer te-
leurstellend dat nog voordat het CDA
en VVD hun programma's met elkaar
hadden vergeleken, zij al besloten met
elkaar in zee te gaan', aldus Voort-
man.
DeheerH.Tjoonk(WD)noemdede
heer B. van Tilburg een volwaardige
kandidaat. 'We hebben zelfs nog on-
derzocht of er geen mogelijkheid be-
stond voor drie wethouders. Dit bleek
niet te kunnen.
De enige reden waarom wij de CDA
kandidaat Geerken steunen is dat wij
al jarenlang met elkaar hebben sa-
mengewerkt'. Ook mevr. M. Aartsen-
den Harder (CDA) stelde dat de heer
van Tilburg een volwaardig iemand
was om mee in zee te gaan.

'Onze keuze voor de VVD is meer een
gevoelsmatig aspekt', zo sprak mevr.
Aartsen. De heer Voortman (P.v.d.A.)
die vervolgens een schorsing aan-
vroeg, zei na de schorsing dat de P.v.-
d.A. fraktie in eerste instantie overwo-
gen had om bij de stemming op de
gang te wachten.
'We hebben uiteindelijk toch maar be-
sloten om wel aanwezig te zijn'.
Uiteindelijk kregen de heren Geerken
en Slingenberg 9 stemmen en de heer
van Tilburg 4 stemmen.
'Weliswaar hebben we niet gewonnen
maar wij staan in de gemeenteraad
niet buitenspel. We zullen ons kon-
struktief opstellen', aldus de heer
Voortman die van de kersverse wet-
houder Mr. Slingenberg te horen
kreeg dat deze de belangen van de
P.v.d.A. zover mogelijk daar waar no-
dig zal steunen. 'Onze gesprekken in
de voorrondes zijn erg plezierig ge-
weest', aldus de heer Slingenberg.
Burgemeester Vunderink zei op indi-
katie van mevrouw Aartsen dat hij de
P.v.d.A. zoveel mogelijk in de prille

stadia van voorbereiding van besluit-
vormingen zal informeren en hen er
bij zal betrekken. 'Ik zal hiervoor wa-
ken', aldus Burg. Vunderink.

Felicitaties Burg. Vunderink
Burg. Mr. Vunderink mocht dinsdaga-
vond van alle frakties gelukwensen in
ontvangst nemen vanwege het feit dat
hij weer voor zes jaar is benoemd tot
burgemeester van Vorden.

Benoeming raadsleden
Ook werden dinsdagavond de raadsle-
den, vooreen nieuwe periode van vier
jaar benoemd. Hierbij waren 5 nieuwe
gezichten tw. voor het CDA de heer
Voskuilen, voor de VVD de heer Mr.
Slingenberg en voorde P.v.d.A. mevr.
Horsting-Spee en de heren Van Til-
burg en Wempe.

Rozen voor de raadsleden
Een aantal dames die zich beslist geen
rooie vrouwen wilden noemen, kre-
gen van Burg. Vunderink de gelegen-

heid om alle raadsleden tijdens de
schorsing een rode roos aan te bieden.
Er was eerykaartje bij met als opschrift
'Een nieuwe prikkel, een rode geur'.
De geste werd door de vroede vade-
ren zeer op prijs gesteld.

Burg. Vunderink: 'Ik weet
niet wanneer de magere

jaren komen'
Nadat de raad van Vorden was beë-
digd zei Burgemeester Vunderink dat
de financiële problematiek de komen-
de jaren wat /waarder op 'deze tafel'
zal komen te liggen.

'Ik weet niet wanneer de magere jaren
komen. Het is een teken aan de wand
dat het overschot op de post onvoor-
zien voor 1986 nu al bijna op is.
Dat heb ik in al die jaren nog niet eer-
der meegemaakt.
We moeten opletten wat we doen. In
sommige beleidslijnen zal waarschijn-
lijk gesnoeid moeten worden', aldus
Burgemeester Vunderink.

Feestterrein
Dat een feestterrein dringend nodig is in Vorden bleek ook nu weer tij-
dens het Oranjefeest. Vele bezoekers konden bij het optreden van de
'Cascadeurs' en de Wielerclub uit Millingen niets zien, daar de Horster-
kamp niet geschikt is voor dergelijke evenementen.
Het bestuurr van de Oranjevereniging biedt hiervoor haar excusses aan,
en bedankt de bezoekers voor haar medewerking. Men begreep dat ook
zij hieraan weinig konden doen.
De Oranjevgreniging wil hierbij nogmaals het Gemeentebestuur er op
wijzen dat een feestterrein bij het Kasteel 'Gemeentehuis' geen overbo-
dige luxe is!!!
Men kan nu wel uitstellen en kakkelakken waar het precies moet komen.
Dit is niet zo moeilijk, hy het Kasteel, daar hoort het en nergens anders.
Ook voor bv. Openluchtspelen en meerdere evenementen met op de
achtergrond het kasteel is dit een uitstekende plek.
Volgend jaar zal het bestuur een extra programma proberen te brengen,
in verband met het 50-jarig huwelijk van Zijne Koninklijke Hoogheid
Prinses Juliana en prins Bernhard. Doch men verwacht wel een goed
feestterrein.

Nogmaals bedankt voor het begrip en uw medewerking.

Bestuur Oranjevereniging

De 'nieuwe gezichten' in de Vordense Raad

Dhr. Voskuilen (CDA) D/ir. Slingenberg (VVD) Mevr. Ifonting-Spee (PvdA) Dhr. van Tilburg (I\dA) Dhr. ' (PvdA)

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Geslaagd Oranjefeest
Jasper Zweverink schutterskoning

Alvorens het zover was wWl er bij
kasteel Vorden een aubade gehouden
en werd de vlag gehesen door de ver-
kenners van de padvindersgroep 'Da-
vis J. Alford'. De muzikale omlijsting
werd verzorgd door Muziekvereni-
ging Concordia.
De Stichting Jeugdsociteit organiseer-
de in de morgenuren een jeugdpro-
gramma. De kinderen konden genie-
ten van het stuk 'Moloch graaft een
gat'.
De leden van de P.H.D.C. te Vorden

verzorgden op de Horsterkamp een
demonstratie met politiehonden, wat
zeer in de smaak viel bij het talrijke
publiek. Het ringsteken per dogkar
voor dames en heren werd gewonnen
door Mevrouw Velhorst.
De uitslagen bij de oriënteringsritten
waren als volgt:
Meisjes 7 jaar: 1. Edith Brinkman.
Idem 8 jaar: 1. Jennefer Baillie. Idem
13/14 jaar: 1. Ruth Klein Gunnewiek.
Jongens 7jaar: l . Yves van Roon. Idem
8 jaar: 1. Alexander Molendijk. Idem

De Deurdreajer.s begeleiden hun schutterskoning

13/14 jaar: 1. Toley Dijkstra. Volwasse-
nen: 1. Mevrouw Arfman-Ruesink.

Geslaagd middagprogramma
Verder konden de Vordenaren op de-
ze zonnige dag genieten van de 'Cas-
cadeurs' uit Goor en de kunstrijwiel-
vereniging 'Juliana' uit Millingen aan
de Rijn.
Muziekvereniging 'Sursum Corda'
gaf een muzikale show ten beste, wat
door het talrijke publiek zeer werd ge-
waardeerd.

Kapsters
in de prijzen
Tijdens kapperwedstrijden in Doetin-
chem, uitgaande van de streekschool
Doetinchem heeft Anja Lievestro een
eerste prijs behaald in de eerste klas
herenvak. Wilma Zweverink werd
zesde in de categorie föhnen begin-
ners damesvak.

Tijdens eindwedstrijden van de
T.O.C. Doetinchem behaalde Marion
Horstman een ereprijs (wisselbeker).
Zij behaalde gedurende één jaar de
meeste punten nl. 240.
Genoemde dames zijn allen werk-
zaam bij kapsalon Wiekart.

Enorme belangstelling A ubade

Hans v.d. Linden, schutterskoning van vorig jaar, viel op Koninginnedag een komplete verrassing ten
deel toen hy 's morgens door de club van Elf van de Karnavalsvereniging De Deurdreajers werd opgehaald
om vervolgens naar het Gemeentehuis te worden gebracht waar de aubade werd gehouden.
Daarna loste Hans v.d. Linden het eerste schot by het vogelschieten. Het was Jasper Zweverink, die tot
zyn eigen verbazing, de vogel naar beneden haalde. Hy werd daarmede de nieuwe schutterskoning. Hy
kreeg een kroon op zyn hoofd gezet die de club van Elf deze dag aan het bestuur van Oranjevereniging had
aangeboden.

Raad wil geldlening de Wehme garanderen
wanneer Provincie zich garant stelt voor
tekorten in de exploitatie
De gemeenteraad heeft zich dinsdagavond garant gesteld voor een geldlening die nodig is voor de
financiële renovatie van 'De Wehme'. Het gaat om een geldlening van ruim zes miljoen gulden.
H ierbij werd de uitdrukkelijke voorwaarde gesteld dat de provincie zich garant moet stellen voor
eventuele tekorten op de exploitatie.
Een voorstel van Mevr. Aartsen
(CDA) om een gemeentelijke verte-
genwoordiger in het bestuur van 'De
Wehme' te benoemen achtte Burg.
Vunderink niet noodzakelijk.
Dat kan later altijd nog worden be-

zien. Wanneer de provincie afwijzend
reageert dan komt deze gehele mate-
rie weer in de raad terug.
Naar aanleiding van vragen van de
heer Brandenbarg (WD) deelde
Burg. Vunderink mede dat er voor

Van Geenhuizen inzake het bunga-
lowpark altijd nog de mogelijkheid be-
staat om weer kontakt met de ge-
meente op te nemen.
De gemeente zelf zal geen kontakt
meer met Van Geenhuizen zoeken.



Dropping tijdens 'Sorbo Olympics'
jeugdvoetbaltoernooi

Gelijktijdig met het 'Sorbo Olympics' jeugdvoetbaltoernooi wordt zaterdag 3 mei een grammofoonplaat
ten doop gehouden die ook als doel heeft de kandidatuur van Amsterdam voor de Olympische Spelen van
1992 te ondersteunen. Deze plaat met de nummers 'Olympiade' en 'Amsterdamse Klokken' van Jac. de
Jong, wordt zowel in Amsterdam bij het Olympisch Stadion als in Vorden bij dit internationale voetbal-
toernooi gepromoot. In Amsterdam geschiedt dat door de jeugd van de Amsterdamse boksscholen. Zon-
dagmiddag 4 mei zal er een vliegtuig rondom het Gemeentelijk Sportpark te Vorden rondcirkelen met aan
boord een honderdtal 'Sorbo' verrassingspakketten. In dit pakket onder meer de singel van de zojuist ge-
noemde grammofoonplaat. Het ligt in de bedoeling dat deze pakketten op het Gemeentelijk Sportpark ge-
dropt worden. Zaterdagmorgen 3 mei zullen de wedstrijdballen eveneens gedropt worden.

Sorbo-onderonsje tijdens finale
bedrijfszaalvoetbalkampioenschap
Het tweede team van de 'Sorbo' is er in geslaagd om dit jaar het
kampioenschap van Vorden voor bedrijven (zaalvoetbal) in de
wacht te slepen. Dit kampioenschap kwam tot stand via een 4-0
overwinning op de Sorbo 1. Het jeugdige Sorbo-tweeteam over-
klaste de 'grotere' broer op alle fronten. Was doelman Tonnie Ha-
verkamp deze avond niet in een blakende vorm geweest, dan zou
de score aanzienlijk hoger zijn uitgevallen.

Ronald Bos, Marcel Bos, Freddy Bos
en André v.d. Vlekkert scoorden de
doelpunten.
De Zuivelfabriek, dit jaar voor het
laatst van de partij (zoals bekend
wordt de fabriek eind dit jaar gesloten)
behaalde de derde plaats door met 2-1
van de Gems te winnen. Barendsen
werd vijfde door ten Have met 4-2 te
verslaan.
De uitslagen van de wedstrijden in de
finalepoules waren als volgt: Gems -

Sorbo l: 0-0; Barendsen - Sorbo 2:1-2;
Ten Have -Gems: 0-0; Zuivelfabriek -
Barendsen: 5-2; Sorbo l - Ten Have:
3-0; Sorbo 2 - Zuivelfabriek: 4-1.
De voorzitter van de organiserende
zaalvoetbalvereniging Koos Bergen-
henegouwen reikte na afloop de prij-
zen uit. Hij bedankte de scheidsrech-
ters Grotenhuis, Holsbeeke en Stok-
kink voor de leiding en maakte hij de
ploegen een kompliment voor de
sportieve strijd.

Voetbal
Vorden - Vios Beltrum 1-1
Een te nonchalant genomen straf-
schop was er de oorzaak van dat Vor-
den op Konininnedag tegen Vios Bel-
trum met een 1-1 gelijkspel genoegen
moest nemen.
Circa tien minuten voor tijd werd
Hans Lenselink binnen de beruchte
lijnen tegen de grond gewerkt. De
scheidsrechter besliste terecht straf-
schop. Chris Hissink schoot de bal
vanaf de elfmeterstip tegen de paal.
Het bleef zodoende 1:1.
Achteraf mag de thuisclub het meest
kontent zijn met deze uitslag want
Vorden doelman Wim Harms voor-
kwam na rust zeker drie zeker schij-
nende goals. In de eerste helft een ge-
zapige partij voetbal, waarbij Vios
geenszins de indruk wekte nog voor
promotie in aanmerking te willen ko-
men. Ruststand 0-0.
Na tien minuten in de tweede helft
leek Vios te zullen gaan scoren. Een
keiharde inzet van Arnold Damen (de
beste man bij Vios) ketste via de lat
weer terug in het veld.
Een minuut later werd het aan de*an-
dere kant 1-0 toen Leo Slokkers de ver
uit zijn doel komende Vios-doelman
met een lob verraste.
In de 20e minuut schoot Hans Lense-
link de bal na een vrije schop tegen de
paal. Even later was het aan de andere
kant wel raak toen Mathieu ten Brink
in buitenspelpositie scoorde 1-1.

Vorden - Voorst 0-0
Behalve de eerste Iwinlig minulen,
loen er door beide leams redelijk werd
gespeeld, hebben Vorden en Voorsl
het publiek een uilermale slechte
wedstrijd voorgescholeld.
De Ihuisclub was weliswaar de gehele
eersle helft wal slerker, kansen wer-
den er nauwelijks geschapen. In de
25e minuul school Peler Hoevers de
bal rakelings langs. Dil was dan ook
hel enige wapenfeil. Voorsl bakle er in
die periode evenmin iels van. Doel-

man Wim Harms kreeg dan ook nau-
welijks wal te doen.
In de Iweede helft veranderde aan hel
spelbeeld niels. De beide ploegen wil-
den wel maar konden niel beier. Bij
Vorden moesl hel "gevaar" alleen van
Peler Hoevers komen. Hij lanceerde
vanaf rechls diverse goede voorzel-
len. Zijn medespelers wislen hier
evenwel niel van te profiteren.
Naarmate hel einde van de wedslrijd
naderde, werden de passes over en
weer sleeds onzuiverder. Een over-
winning voor één van de Iwee ploegen
zou dan ook zeer zeker niel verdiend
zijn geweesl. Een wedslrijd om snel
weer Ie vergelen.

Ratti l - Grol 3-2
Tijdens de wedslrijd legen degradatie
kandidaat Grol hadden de Ratli da-
mes een moeizame en slechle start. Al
na vijf minuten werd er door Grol van
geprofileerd 0-1. Hel roer moesl wor-
den omgegooid en na ongeveer 30 mi-
nulen kopte M. Toebes in uit een
hoekschop van J. Temmink 1-1.
Verlies of gelijkspel zou voor de Ralli-
dames uilschakeling voor de race om
hel kampioenschap belekenen.
Toch was hel, ondanks de onbenulle
kansen van Ralli, Grol die vanuil een
counter scoorde 1-2.
Grol scoorde zelfs nogmaals, maar dit
doelpunt werd terechl afgekeurd we-
gens builenspel.
Nu was de beurt aan Ratli, en weder-
om was het M. Toebes die de ploegen
op gelijke hoogte bracht 2-2. M. Toe-
bes had de smaak te pakken, doch een
schot van haar werd door een Grol
speelster van de doellijn gehaald.
Ratli bleef Grol onder druk zetten en
het lukte G. Bos, na een korte solo-ac-
tie, het winnende doelpunl kort voor
hel eindsignaal te scoren 3-2.

Ratti - EGW l 5-1
In een matige wedstrijd heeft Ratti in
Kranenburg afgelopen zaterdag een
verdiende overwinning behaald op
het Gelselaarse EGW. Na een rust-

sland van 2-1 werd hel maar liefsl 5-1.
De Ihuisploeg was gelijk goed in de
wedslrijd en kwam via de goedspelen-
de Peler Immink al snel op een 1-0
voorsprong. Een paar minulen later
bracht Harry Klein Ikkink Ratli op een
veilige 2-0.

Uit een voorzei van Wim Slokkink
mislle hij niet. Ratli dacht reeds in een
veilige posilie te zijn geraakt en
EGW mochl iels terugdoen. Uil een
voorzei kopte een Gelselaarse spits
goed in. Herbert Rutgers, de Ratli-
doelman, kon de bal niel voor de doel-
lijn lol slilsland brengen 2-1.

moesl Ralli wat meer aktie on-
. Na 20 minuten spelen

werd aan de thuisploeg een penalty
toegekend. Jan Nijenhuis werd bin-
nen de beruchte lijnen onderuil gelo-
penwaarb i j de scheidsrechler niel
tw^fce en de bal op de stip legde. Pe-
ler^mmink verzilverde de slrafschop.
De Kranenburgse ploeg kwam weer in
hel goede ritme en hel was wederom
Peter Immink die scoorde en Ratli op
4-1 bracht. In de laatste minuut bracht
Wim Stokkink Ralti op 5-1.

De eersle ronde van Baak is verreden
op zondag 20 april, er kwamen 270
jeugdrenners aan de slart in de leeftijd
van 8 lol en mei 14 jaar.
Precies 12 uur losle Pasloor Geer-
dinck hel slartschol voor de wedstrijd
van de 8 jarigen. De enthousiasle
jeugd reed mei plezier het rondje om
de kerk strijdend voor ere prijzen en
bloemen.
Al spoedig bleek dat vele prijzen naar
de deelnemers uit het noorden van
ons land gingen. Maar ook de jeugd
van RTV Vierakker/Wichmond pres-
teerde goed. Zij eindigden als volgt:
bij de 10 jaar Marjan de G reef als 9e;
Karin Homnighousen 12e.
Bij de 11 jaar werd Michiel van de Aar
6e en Edwin Maalderink 14e.
12 jaar Ie serie Maureen Homrighau-
sen 13e en in de 2e serie Sifra Waarlo
ook 13e.
13 jaar Luco Zonneveld 20e.
Na de jeugd kwamen de dames nieu-
welingen aan de slart mei 60 renners
waaronder Nederlands kampioen
Leonlien van Moorsel in de kopgroep.
Maar mei nog precies één ronde te
gaan reed zij lek en moesl daarom de
kans op een eersle plaals afslaan aan
Cynlha Lulke Schipholl uil Den
Haag, Iweede werd Margarelha
Groen uil Nieuw Lekkerland en als
derde kwam Pelra Grimbergen uil
Rijnsburg over de slreep.
Nelly van Vrouwerff reed de wedstrijd
uit als enigste RTV-ster, een goede
preslalie.
Met dank aan de gemeente Steende-
ren, Polilie, EHBO, de omwonenden,
sponsors en alle vrijwilligers van de or-
ganiserende vereniging RTV Vierak-
ker Wichmond werd de eersle ronde
van Baak een grool sucses.

Vordens Tennis Park
De uilslagen van de afgelopen week
gespeelde wedslrijden zijn als volgt:
Woensdagmiddagcompetitie: jun. ge-

mengd l Vorden - LTC Zutphen 2-8;
jun. gemengd 2 de Sloven - Vorden 7-
3.

Zaterdagcompetitie:
4e kl. gemengd Vorden - TC Zuid 2-3.
De Vordense ploeg speelde gelijk op
tegen de Doetinchemse kampioens-
ploeg van hel vorig jaar. De laalsle
partij, de damesdubbel, leverde de
overwinning op voor TC Zuid.
6e kl. gemengd Zieuwenl - Vorden 5-
0. De uilslag doel vermoeden dal Vor-
den er niel aan Ie pas kwam. Toch
bood hel leam slerke tegenstand en
verloor soms na een ruime voor-
sprong gehad te hebben of in de tie-
break. De overwinning voor de sterk
spelende favorieten uit Zieuwenl was
verdiend.
5e kl. heren Vorden - TC Zuid 2-4. Na
de singles was de sland 2-2 door winsl
van Peler Pijnappel en Henny Reind-
sen. In de 2e sel van de herendubbel
kwam Henny Reindsen door een on-
gelukkige beweging ten val en scheur-
de de enkelbanden. De partij moest
hierdoor gewonnen worden gegeven.
Henny Reindsen zit de komende 6
weken mei zijn voet in het gips en is
hierdoor voor de resl van het tennis-
seizoen uilgeschakeld.
3e kl. heren A (veleranen) Drieslag -
Vorden 4-2.
Jun. gemengd A Vorden - Ruurlo 5-0.
De legensland van de Ruurlose ploeg
was te weinig en er werd in geen enke-
le partij een 3e set toegeslaan.
jun. jongens B TC Welgelegen - Vor-
den 0-6.
Zondagcompetitie:
5e kl. heren Vorden l - Gorssel l 6-0.
De Iweede 6-0 overwinning van deze
ploeg en Vorden kan reeds aan een
kampioenschap van dil leam gaan
denken.
6e kl. heren Beukersweide 2 - Vorden
2 2-4. Ook deze ploeg heeft nog kans
op het kampioenschap na een 4-2
winst op de Wierdense ploeg.
4e kl. jun. gemengd Groenlo 4 - Vor-
den 7-1.

Volleyballer. 'Dash9

Stratenvolleybal
De volleybalvereniging 'Dash' organi-
seert ook dit jaar een stralenvolleybal-
loernooi op 3, 10, 17 en 24 juni.

Feestavond Da£
De jaarlijkse feeslavond van de volley-
balvereniging Dash wordt dit jaar ge-
houden op zaterdagavond 31 mei in
het Pantoffellje.

Dash dames oui de laatste
competitiewedstrijd
ongeslagen
De dames van Dash kijken nu al ver-
heugd uil naar de volgende competi-
tie wanneer de Vordense dames weer
in de derde divisie zullen uitkomen.
Dit seizoen verliep dermate soepel
dat Dash bij wijze van spreken op een
slof en een oude volleybalschoen
kampioen kon worden.
Geen enkele wedstrijd ging verloren.
Slechts één gelijkspel uit tegen Hansa
(2-2).
Datzelfde Hansa was zaterdag in de
laalsle competitiewedstrijd ook de te-
genstander. Dash won met 3-1. In de
eerste sel werd hel 15-9, waarna Han-
sa in de Iweede sel goed voor de dag
kwam en de Zulphense dames met 7-
15 zegevierden.
De derde en vierde set eindigden resp.
met 15-8 en 15-10 in hel voordeel van
Dash.
Donderdagavond l mei speell Dash
de halve bekerfinale legen SVS l uit
Schalkhaar. Deze wedstrijd wordt in
Gorssel gespeeld. Bij winst komt
Dash aanslaande zalerdag in de finale
welke in de sporthal in Wichmond
wordl gespeeld.

Waterpolo
Nederlaag heren Vorden
tegen BZ&PC (Borculo)
De heren van Vorden hebben de laal-
ste kompetiliewedslrijd legen
BZ&PC met de rake cijfers 4-11 verlo-
ren.
De bezoekers waren duidelijk de bele-
re ploeg en overklaslen de Vordena-
ren op alle fronlen. Doelman Peler
Besselink verweerde zich heldhaftig
maar kon niet verhinderen dal hij elf
maal moesl 'vissen'. De Vordense le-
gendoelpunten werden gescoord
door Martin Siebelink 2x; Kier Knol
en Rudi Slool.

Vorden - Proteus 4-4
De dames van Vorden hebben zaler-
dagavond geheel onnodig een punl
verspeeld. In de eerste periode nam
Vorden door Iwee treffers van Grietje
Wellerweerd en een doelpunt van
Hermien Tiessink een 3-0 voor-

sprong. Proteus verkleinde hierna tol
3-1. In de tweede periode werd niet
gescoord. Nadat Proteus in de derde
periode de achtersland tot 3-2 had ver-
kleind bracht Grietje Wellerweerd de
sland op 4-2.
Vorden was in de laatste periode te
nonchalant mei de kansen. Proteus
deed het beter en slaagde er zowaar in
een 4-4 gelijkspel uil hel vuur Ie sle-
pen.

40-jarig jubileum
S.V. Socii
10 mei a.s. viert de afd. Voetbal van de
S.V. Socii haar 40-jarig jubileum, 's
Avonds revue van de 'Notekrakers'.

Van oorsprong is de S.V. Socii een ka-
tholieke voetbalvereniging, de velden
lagen in eersle inslanlie bij Smil in de
'Kempe'. Daarna achler Bongaerts en
vervolgens resp. achler hel Ludgerus-
gebouw, bij Garrilsen en opnieuw
achter hel Ludgerusgebouw.
In 1963 werd de V.V. Socii van een ka-
tholieke een algemene vereniging. Dil
was een logies gevolg van de omwik-
kelingen in die lijd.
Hel ledenbesland nam mede hier-
door loe waardoor het noodzakelijk
was dat er een speelveld bij kwam. Na
veel overleg met verschillende men-
sen en inslanlies bleek hel niel moge-
lijk dil naasl hel beslaande veld Ie rea-
liseren zodal moesl worden uilgeke-
ken naar een andere lokalie.
Dil werd len slolle hel lerrein aan de
Lankhorslerstraal waar de velden nu
liggen.
Door deze verhuizing kwam er heel
wal werk op hel toenmalige besluur
af. Gelukkig kon ook loen hel besluur
rekenen op de medewerking van de
leden en inwoners van Vierakker en
Wichmond wanl zonder de inzel van
al deze mensen op allerlei gebied was
de kanline e.d. nooil van de grond ge-
komen.
Na enige jaren als voetbalvereniging
op het nieuwe complex gedraaid te
hebben bleek er behoefte te bestaan
een een tennisafdeling en werden bij
de voetbalvelden lennisbanen aange-
legd en de naam Voelbal Vereniging
Socii werd verandert in Sportvereni-
ging Socii mei verschillende afdelin-
gen waarvan mei het tol stand komen
van de sporthal ook een afdeling Vol-
leybal.
Het huidige besluur van de afd. Voel-
bal is haar leden en andere inwoners
van Vierakker-Wichmond dankbaar
voor de financiële sleun en al hel werk
wat in het verleden is verricht en ho-
pen en verwachlen dal we ook in de
loekomsl kunnen rekenen op de inzel
van een ieder, zodal we deze accom-
modalie in sland kunnen houden.
Het besluur verheugl zich dal we
d.m.v. hel 40-jarig jubileum iels lerug
kunnen doen!
Hel programma ziel er op 10 mei a.s.
als volgt uit:
's Middags: Receptie in de sporthal;
Voetbalwedslrijd lussen oud-leden en
leden van nu. De wedslrijdbal wordl
vanuil een vliegluig dal bij de fam.
Rielman opslijgl boven hel veld ge-
dropt. Nadien gelegenheid tol het
nuttigen van broodjes en koffie in de
kantine.
's Avonds: revue van de 'Nolekrakers'
in de sporthal de 'Lankhorsl', met na
afloop stemmingsmuziek zodal een
ieder nog wal gezelig kan na pralen.
Hel bestuur is met name blij alle in-
woners van Vierakker-Wichmond de-
ze revue te kunnen aanbieden. Helaas
is een kleine bijdrage in de kosten van
f5,- p.p. noodzakelijk. De kaarten zijn
's avonds in de sporthal te verkrijgen.
Het bestuur van de afd. Voelbal hoopl
binnen hel geheel van de S.V. Socii
een goede toekomsl legemoet te
gaan.

Dammen
Distriktsfinale
De mogelijkheid bestaat dat DCV bij
de door haar georganiseerde distrikts-
kampioenschappen 3 kampioenen in
de 5 klassen mag begroeten. In de
hoofdklasse staat Harry Graaskamp
aan de leiding met 6 uit 4, voor Johnny
van Laarhoven met 5 uit 4. In de laat-
ste ronde treffen deze beide spelers el-
kaar.
Simon Wiersma leidt in de eerste klas-
se met 8 uit 5. Hij speelde zaterdag re-
mise tegen Joop Huls. In de laatste
ronde moet hij nog uitkomen tegen
nummer laatst, Jan Fokkink.
Bennie Hiddink staat op de gedeelde
3e plaats met 6 uit 5 en heeft nog kans
op deelname aan de Gelderse kam-
pioenschappen.
Jan Hoenink en Gerco Brummelman
staan in de 2e klasse met 3 resp. 2 pun-
ten. Aan kop gaat Berkenbosch met 7
punten, gevolgd door Ebben met 6
punten. Dennis Bosch en Henk Hoek-

man leiden bij de junioren met 6 uit 4.
Odin Mol volgt met 5 uit 4 en het
wordt nog bijzonder spannennd, want
Bosch en Hoekman spelen in de laat-
ste ronde tegen elkaar. De kampioen
bij de aspiranten is al bekend, name-
lijk Gerard Korten met 11 uit 6. Rik
Sluiter staal op de 2e plaats met 7 uit 5.
De laalsle ronde is op vrijdagavond 9
mei.

Kwartfinales
Joop Riglerink uil Weslerhaar is goed
op dreef. Hij leidl mei 9 uil 5. Favorie-
len Jos Stokkel en Wieger Wesselink
volgen goed met 7 uit 4, met alleen
een onderlinge remise. Gerril Was-
sink heefl 4 uil 4 en slaal in de mid-
denmoot.

Onderlinge kompetitie
G. Wassink - B. Nijenhuis 0-2; J. Mas-
selink - H. Hoekman 1-1; G. Brum-
melman - H. Graaskamp 1-1.
Jeugd: F. Meyerman - D. van Dijk 2-0;
T. Bolder - M. Klein Kranenbarg 1-1;
A. Molendijk-E. Bos 2-0; D. van Dijk-
M. Klein Kranenbarg 0-2; M. Vos-
kamp - A. Molendijk 2-0; T. Bolder - F.
Meyerman 1-1; F. Meyerman -E. Bos
2-0; D. van Dijk -T. Bolder 1-1; E. Bos
- M. Klein Kranenbarg 1-1; F. Meyer-
man - M. Klein Kranenbarg 1-1.

'De Snoekbaars9

De hengelaarsvereniging 'De Snoek-
baars' heeft dezer dagen de tweede
onderlinge wedstrijd gehouden. Hier-
aan namen 29 personen deel die in to-
taal 62 vissen op het droge kregen met
een totale lengte van 1191 cm.
De uitslagen waren als volgt: 1. J. Fle-
ming 8 stuks -148 cm; 2. H. Fleming 7
stuks -140 cm; 3. H. Berendsen 7 stuks
- 128 cm; 4. H. Golstein 6 stuks -113
cm; 5. G. Wentink 6 stuks - 106 cm.
De volgende wedstrijd wordt gehou-
den op zondag 4 mei.

Fietsvierdaagse
De RTV Vierakker/Wichmond orga-
niseert ook dit jaar weer, voor de 9e
keer de Avond-fiets-vierdaagse en wel
op 12, 13, 14 en 15 mei a.s.
Er kan twee afstanden gereden wor-
den en wel de 15 en 35 km.

•
De 15 km organiseert men dit jaar
voor de eerste maal om ook mensen
op een allerdaagse fiets een mooie
route te kunnen voorschotelen. Het is
natuurlijk de bedoeling dat er dan ook
veel mensen op de fiets zullen sprin-
gen en de voor de 9e keer te organise-
ren Avondvierdaagse zullen bezoe-
ken.

Er kan 's avonds weer gestart worden
vanuit café Den Olden Kriet, Dorps-
straat 25 te Wichmond.
Men hoopt op mooi weer en er zijn
zoals ieder jaar weer kontrole posten
met voor een iedereen kleine attentie.
De route's zijn elke avond duidelijk
aangegeven d.m.v. de bekende R.T.V.
routebordies.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

l mei Bejaardenkring
9 mei Jong Gelre algemene voorjaars-

ledenvergadering + schieten in
De Kapel in de Wildenborch

11 mei De Snoekbaars senior-wedstrijden
vertrek De Herberg.

14 mei Plattelandsvrouwen
15 mei Bejaardenkring reisje
17 mei Provinciale buitensportdag in

Hengelo Gld. Jong Gelre
26 t/m
29 mei Avond vierdaagse Sparta
29 mei Bejaardenkring



Oranjevereniging startte met een 'Achterhoekse Avond'

T.A.O. 'strikte' de zaal met
4De Streupers'
De voorzitter van de Oranjevereniging, de heer H. Wullink, gaf zaterdagavond in het
Dorpscentrum het startsein voor het komende oranjefeest. Hij verheugde zich dat bij de
gehouden ledenwerfaktie in 'Zuid' zich weer 40 nieuwe leden op hadden gegeven. Totaal
zijn er nu 730 leden, nog wel te weinig doch door jaarlijks een ledenwerfactie te houden
hoopt men het ledental nog meer uit te breiden. Nadat burgemeester Vunderink en wet-
houder Bogchelman welkom werden geheten, gaf de heer Wullink het woord aan de
T.A.O. uit de Wilder/borch die met het toneelstuk De Streupers zorgde voor een stuk
amusement van de bovenste plank.

Grappige vondsten en een taal die ie-
dereen aansprak. Het speelde zich al-
lemaal afin de kokken van Derk (Frits
Pladet) en'Hentje (Frida te Lindert).
Een doodgewoon Achterhoeks boe-
rengezin waarbij zoon Geert (Harry
Dinkelman) plannen had om met
Greet (Janet Lindenschot) in het hu-
welijk te treden. Derk kon er op gege-
ven moment vier bunder grond bijko-
pen zodat Geert en Greet hun 'nestje'
konden gaan bouwen.
De Leemersboer (Frans Staring) een
schoft van een vent probeerde dit te
verhinderen door te trachten Geert
zwart te maken. U raadt het al, hij pro-
beerde Geert 'streuperië' in de schoe-
nen te schuiven. Jachtopziender Lin-
dema (Gerrit Nijenhuis) had het dan
ook behoorlijk druk bie ons in den
Achterhoek.
Als de verdachtmaking zou lukken,
hiervoor, moest knecht Wim Leipers
(Pol te Lindert) zorgen, dan kreeg de-
zelfde knecht Greet als vrouw, zo had
Leemersboer beloofd.
Intussen speelden zich in de kokken
lachwekkende taferelen af met Opoe
(Diny Schooien); Opa (Reinier Klein
Brinke); Willem de buurman (Appie
Klein Brinke) en weduwe Hanna (Jur-
rie Klein Brinke).

Prachtige scènes bijvoorbeeld toen
Opoe een tand moest laten trekken.
Opoe werd met koetouwen aan de
stoel vastgebonden, touwtje om de
tand, deur los en floep tand eruit.
Hebt U wel eens meegemaakt dat de
schoorsteen wordt geveegd met een
buks?

Wel Willem schoot de buks leeg, roet
naar beneden en Opoe als een gek
schreeuwen 'Help, de Russen ko-
men'.
Vanzelfsprekend werd de Leemers-
boer ontmaskerd. Willem en Opa
hadden het 'em toch geflikt.
Regie van dit toneelstuk was in han-

den van de heer M. Huidink. Grime-
ring Willemien Fleerman en Gerda
v.d. Berg. Souffleuse Janny Sligman.
De spelers en speelsters ontvingen
van de voorzitter allen een boeket
bloemen voor het zeer goed geboden
spel en de zaal bevestigde dit met een
warm applaus.

Klarinet-trio oogste sucses
Het optreden van het klarinettrio bleek een goede greep van de
Oranjevereniging. Dit tro oogstte een grandioos sukses. De spea-
ker Evert Venderink lichtte toe dat dit trio bestaande uit Lucian
Venderink-Smeenk, Joop Boerstoel en Leo van Zandvoort het
conservatorium bezoekt en zeker drie uur per dag met het stude-
ren op de klarinet bezig is.

In het eerste deel van hun optreden
werd het accent gelegd op het wat
'zwaardere' werk. Meer voor de echte
kenners in de zaal. Onder meer werd
een sonate gespeeld dat oorspronke-
lijk werd geschreven voor drie fluiten,
maar dat ook uitstekend geschikt
bleek voor de klarinetten, zo liet het
trio horen.
Na de pauze brachten Lucian, Joop en
Leo een licht klassiek programma dat
begon met het nummer 'De kleine
suite'. Bij de ragtime 'The easy win-
ners' had Leo van Zandvoort van in-
strument gewisseld en speelde hij op
de basklarinet. Lucian Venderink nam
vervolgens achter de piano plaats om
Joop en Leo te begeleiden met achter-
eenvolgens een blues en de charlston
'Daisy'.

Doodse stilte in de zaal toen Joop
Boerstoel op de solotoerging bij het ij-
zersterke nummer van Frank Sinatra
'My way'. De klarinettenpolka met
pianobegeleiding van Lucian Vende-
rink was een waardig besluit van het
optreden van het Vordens Klarinet
Trio.

'Ik hoop jullie hier nog eens gauw te-
rug te zien', zo sprak de voorzitter van
de Oranjevereniging de heer H. Wul-
link na afloop. Het applaus uit de zaal
onderstreepte zijn woorden.

Zij ontvingen ook een boeket bloe-
men uit handen van de voorzitter, de-
ze spoorde allen aan om woensdag
het grote o r a j f e e s t te bezoeken en
er aan deel

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

KNIPTIP

Er komen steeds meer
camera's die zelf kunnen
vaststellen wat de
gevoeligheid is van
de film die u gebruikt.

KNIPTIP (j
Sleutel nooit zelf aan
uw camera, als er een
mankement is, maar
ga er mee naar uw
foto-adviseur.

He ene hypotheek
is de andere niet..,

Te koop: racefiets Raleigh re-
cord.
Tel. 05750-20728.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

Ons rundvlees
een klasse apart

vers uit eigen
slachterij

DONDERDAG - VRUDAG - ZATERDAG

Borstlapjes 1 k,io

Fijne rib 1 üio

Vlindervinken

5 halen

4 betalen

9,90

11,95

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k.io 6,95

Grove verse worst 1 k,io 9,90

Runder verse worst 1 k,io 11,50
Speklapjes

VRIJDAG

UIT EIGEN
WORSTMAKERU

Gebraden
Runderrollade

100 gram 1,95

Gebraden
gehakt
150 gram 1,15

SPECIALITEIT

MARKT
AANBIEDING

KARBONADES
3 SOORTEN

SMALEN
4 BETALEN

1 kilo

7,25

WOENSDAG
GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt
1 kiio 6,95

Rundergehakt

1 kilo 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,25

VOOR UW HUISDIER

NIEUW NIEUW

HAWAÏ BURGER
van mager rundvlees
nu ter kennismaking, 100 gram 1,60 GRATIS KLUIF

Pens
per kilo 1,75

Kopvlees kiio 5,95

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Wij kunnen u weer voldodBI

VRIESKUIMTÏ
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere oühkigere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/(^Bbente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Wie is in het bezit van
een premie toewijzing

7 3000 ̂ ^j?,
;vv

Architektenburo de Wijs b.v. heeft een groot aantal type
woningen welke geschikt voor u zijn.

Het type BW 5000 kost f 112.000,— all in.
inkl. GIW garantie, exkl. bouwkavel.

AANNEMERSBEDRIJF HENDRIKS
Hengelosestraat 26, 7256 AC Keijenborg, tel. 05753-1448

ARCHITEKTENBURO DE WIJS B.V.
Plataanweg 2, 7255 AZ Hengelo (Gld.), Tel. 05753-1975

Wij houden vrijdag 2 mei INFO-AVOND
van 19.00 uur - 20.30 uur aan ons kantoor Plataanweg 2.

dameskapsalon

Woensdag 7 mei is het alweer een jaar geleden dat
we met onze zaak gestart zijn.

Door middel van deze waardebon willen we U ook
een beetje mee laten vieren.

Eén bon inleveren per knipbeurt.
Deze bonnen zijn geldig van 7 t/m 1 0 mei.

)( dameskapsalon

WAARDEBON

onny

2,50
;ik>*ë

NuMiwsi.id 5 - Vorden
Telefoon'05752 1722

>. ~§ >•§

Voor een kleine prijs
koopt u een sandalet-
met-het-grootste-
gemak. Elegant model
met gepolsterde voet-
vorm, die bijna overal
brij te combineren is.

Jacobs shoes

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

Honda gazonmaaiers
1 6 types 3 tot 1 3 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg i 05753 2026
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O m nooit
te vergeten...

l

De oorlog 1940-1945, ons land werd bezet.
Bezet door de vijand, het Duitse regime.
We ver/oren onze vrijheid, we werden gesmoord in de kiem.
De Duitsers zij hadden een onuitstaanbare drang.
Om te regeren met een ijzeren dwang.
De jongens zij werden opgeroepen voor een dienst.
Om te gaan graven voor de tod, of wat men belieft.
Ze werden opgeroepen bij de Duitse boeren te werken, ja heus.
Ze moesten wel ze hadden geen andere keus.
Ofwel- ze doken onder, men mocht ze niet zien.
Ze werden gezocht door het Duitse regime.
Men hielp bij het ondergrondse verzet.
Zo zijn er nog velen, door het ondergrondse gered.
Die jongens van het verzet, zetten hun leven er voor in.
Hun heilzame werk werd gedaan, het was nog maar het begin.
Ze baanden zich een weg, om mensen te redden van de dood.
Vaak moesten ze het bekopen met een onvergetelijke

angst, bloed, zweet, honger of... de dood.
Maar men ging door, men hielp er de joden te vluchten.
Om hen te redden voor de vernietigingskampen, de gehuchten.
De hongerwinter stond voor de deur, men had bijna niets meer te eten.
Bloembollen en suikerbieten, het waren delicatessen

men is het toch nog niet vergeten.
Vele mensen kwamen om, van honger, kou, van onmenselijke

ontberingen.
Vijftienduizend mensen lieten hun leven, door al die ontberingen.
De Duitse vliegtuigen, zij bombardeerden ons land maar raak.
Het ging ons door merg en door been, ze schoten maar raak.
De bruggen werden opgeblazen, een nood brug kwam gereed.
Mensen vluchten voor al dit geweld, wat is de oorlog toch wreed.
De joden zij moesten gaan dragen een ster.
Zij werden verjaagd ja, naar her en naar der.
Zes miljoen kwamen er om in de getto's van Auswitz ofDachau.
Waarom, waarom al deze rouw?
Maar ook anders denkenden, naar hun geaardheid, ras of overtuiging,
zij werden vervolgd, het was het zelfde lot wat hun beging.
Zij werden gezet op transport, de treinen, zij waren zo vol.
Daarbij betaalden ze te samen, een onmenselijke tol.
Daar in Bergenbelzen of Boeggenwald.
Waarom, waarom niet eerder een halt?
Een klaagzang van al deze mensen, een uitgestoken hand naar

al het duister.
Het waren e dogma's van de oorlog, de terreur van de Duitser.
Hun angst visioen, het onmenselijke werd bewaarheid.
Alleen maar om Jood te zijn, een ander ras of geaardheid.
Het ondenkbare het onuitvoerbare werd uitgevoerd.
Waarom, waarom werden zij allen toch afgevoerd?
En op 5 mei 1945 was het eindelijk zover,
de oorlog was voorbij, de vrijheid, de vrede, zij was er!!
Hier Radio Oranje: De minster presidentGerbrandy, maakte het bekend.
In hotel 'De wereld' te Wageningen werd de kapitulatie van

ons land bekend.
Onze helden zij hadden het gedaan.
De Polen de Britten de Canadezen de Amerikanen wel te verstaan.
Men at weer chocolade, men rookte weer een sigaret.
Onze bevrijders werden bejubeld, toegejuicht, zij hadden het

toch maar gered.
Voor velen waren deze vijfjaren, een onmenselijk bestaan.
Waarom, waarom moest er vijfjaren aan voorafgaan?
Het ondenkbare het onuitvoerbare was uitgevoerd.
Vele vele offers had het gebracht, het laatje niet onberoerd.
Een ieder van ons heeft natuurlijk de oorlog '40- '45 verschillend ervaren.
Een afschuwelijke periode was eindelijk voorbij, na vijfjaren.
En toch gaan de oorlogsjaren niet onopgemerkt aan ons voorbij.
Denk aan al die kinderen, vrouwen, mannen, de Canadese

begraafplaatsen, rij na rij.
Het maakt plaats voor een gevoel van diepe dankbaarheid.
Aan zij die zich voor ons opofferden, zij d ie, streden voor onze vrijheid.
Laten wij hen allen eerbiedig gedenken, en nu na een-en-veertig jaar,
daar nog aandacht aan schenken.
En als we met zijn allen een wens uit mochten spreken,
als die dan zo mochten luiden:

'VREDE OVER DE HELE WERELD "
of zo misschien:

Een beetje vrede gezien in de lach van een lief kind.
Een beetje vrede voor een zieke die het leven nog zo bemind.
Een beetje vrede in een wereld zo groot.
Een beetje vrede voor een ieder van ons, als een kostbaar kleinnood.

Geertje Wezinkhof, Ruurlo.
Nadruk verboden: L.G.W. "Contact".

• Huize Loreto
Open huis voor dauwtrappers

Ook dit jaar staan op Hemelvaartsdag,
8 mei, de deuren van Huize Loreto
Lievelde open voor al die mensen,
jongeren en volwassenen, die tijdens
het dauwtrappen even op verhaal wil-
len komen.
Men kan er een kop koffie drinken,

een klankbeeld bekijken over de Ma-
risten, die dit jaar hun 150-jarig be-
staan vieren: of zich op een andere
manier even verpozen.
De Maristencommuniteit van Loreto
zal hen die aanbellen, gastvrij ontvan-
gen en aan hen die dat wensen wat
meer informatie geven over het reilen
en zeilen in het huis.

Nationale Herdenking 1986
De Nationale Herdenking van allen, die sinds 10 mei 1940 wanneer of
waar ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, als-
mede van allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgeko-
men, zal dit jaar worden gehouden op zondag 4 mei.
Het programma voor deze dodenherdenking is als volgt:
1. Van des avonds 18.00 uur tot zonsondergang, t.w. 21.08 uur, zullen

van alle openbare gebouwen in Vorden de vlaggen halfstok worden
gehangen. Particulieren worden verzocht dit eveneens te doen.

2. Van 19.45 uur af tot 30 seconden voor 20.00 uur zal de torenklok van
de N.H. Kerk worden geluid.

3. Zij die aan de herdenking willen deelnemen, worden verzocht om ui-
terlijk 19.50 uur bij de ingang van de algemene begraafplaats aaawe-
zig te zijn, waarna men zich gezamenlijk naar de graven van de geal-
lieerde bondgenoten en het symbolisch graf van hen die vielen uit
Vorden, zal begeven. Op deze graven zal door de burgemeester na-
mens het gemeentebestuur van Vorden een krans worden gelegd.

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

5. Daarna worden degenen die daaraan behoefte hebben, in de gelegen-
heid gesteld een eenvoudige hulde te brengen door het leggen van
bloemen.

Met het oog op het karaktervan deze Nationale Herdenkingsavond zul-
len geen toestemmingen worden verleend tot bet houden van openbare
vermakelijkheden op de avond van 4 mei.
De exploitatie van horecabedrijven dient op deze avond zodanig te ge-
schieden, dat hieraan elk vermakelijkheidsaspekt ontbreekt.
Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00 uur verzoeken wij u de buiten-
verlichting, zoals neon en lichtbakken, te doven.

Drie honderd deelnemers
bij fietscrosswedstrijden
De fietscrossafdeling van "De Graafschaprijders" organiseerde zon-
dag op het terrein aan de Joostinkweg een crosswedstrijd waaraan
door ruim 300 jongens en meisjes uit Gelderland en Overijssel werd
deelgenomen. De wedstrijden die meetellen voor de Juniorcup
mochten zich in een flinke publieke belangstelling (voor het meren-
deel ouders) verheugen. Er werd in 40 klassen stryd geleverd te weten
junioren experts, powder puffs en cruissers.
De uitslagen waren als volgt: Idem 9 jaar: 1. Elibert Sievers, Gors-
Powder Puff 7 jaar: 1. Natasja Rende- sel; 2. Louis Fikkert, Almelo; 3. Rik
rink, Hengelo; 2. Suzan Wentink,
Hengelo; 3. Saskia te Hennepe, Hen-
gelo.
Idem 8 en 9 jaar: 1. Rianne ter Wiel,
Did^k2. Margie Geluk, Duiven; 3.
Aniespieumer, Didam.
Idem 10/11 jaar: 1. Jolande v.d. Burgt,
Barneveld; 2. Margo Bloemendaal,
Ulft; 3. Jannie Wijkamp, Halle.

jaar: 1. Corrie Dorland,
2. Sandra Meyer, Doesburg;

3. Eom\ Braakhekke, Vorden.
Idem 14/15 jaar: 1. Nathalie Paling,
Zevenaar; 2. Ellen Kok, Barneveld; 3.
Jannie Zweverink, Hengelo.
Idem 16 jaar: 1. Angelique Schoonen,
Gorssel; 2. Ada van Hunen, Zevenaar.
Cruisers 14/15 jaar: 1. Daniel Bouw-
man, Eist; 2. Patrick v.d. Wielen, Wy-
chen.
Idem 16/17 jaar: 1. Gerard Lenten,
Nijmegen; 2. Hans van Veldhuizen,
Ede; 4. Inko Gerrits, Arnhem.
Idem 18/24 jaar: 1. Eddy Pitjon, Apel-
doorn; 2. Hans Zweverink, Hengelo;
3. Renee te Wolstee, Winterswijk.
Idem 25 jaar: 1. Rob Geluk, Duiven; 2.
Tini v.d. Wielen, Wychen; 3. Ab
Meerbeek, Hengelo.
Experts 6 jaar: 1. Michel v.d. Brink,
Hengelo.
Idem 7 jaar: l. Patrick Jan in k, Ensche-
de; 2. Maarten Bloemendaal, Ulft.
Idem 8 jaar: 1. Marcel Geluk, Apel-
doorn; 2. Daan v.d. Doel, Hengelo; 3.
Marco van Dinder, Zevenaar.
Idem9jaar: l.JeroenNagel,Kesteren;
2. Niels Hilverink, Hengelo.
Idem 10 jaar: 1. Bart Dalhuizen, Eer-
beek; 2. Robert van H unen, Zevenaar;
3. Johan Kuster, Tiel.
Idem 11 jaar: 1. Michel Urannie, Ede;
2. Piet van Brummelen, Renswoude;
3. Raimond Westerik, Dieren.
Idem 12jaar: l.ClementsGerarts,Di-
dam; 2. Jan Cijtelaar, Kampen; 3. Mar-
cel Tolkamp, Apeldoorn.
Idem 13 jaar: 1. Marcel Wentink, Bor-
culo; 2. Paul Bergman, Kampen; 3.
Edwin Pieterse, Dieren.
Idem 14 jaar: 1. Rob Bulten, Does-
burg; 2. Gerben Vruggink, Doesburg;
3. Rudi Wijkamp, Halle.
Idem 15 jaar: 1. Daniel Bouwman,
Eist; 2. Mart van Briel, Veenendaal; 3.
Henk Leurink, Kampen.
Idem 16 jaar: l .Gerard Centen; 2. Wil-
co Scholten; 3. Rein Papenburg.
Idem 17 jaar: 1. Hans Velshuizen; 2.
Eddy Pitjon; 3. Hans Zweverink, Hen-
gelo.
Junioren 5/6 jaar: 1. Bas Weijers,
Groesbeek; 2. Denis van Ooyen, Gel-
dermalsen; 3. Pim v.d. Hoek, Raven-
stein.
Idem 7 jaar: 1. Jarno Driers, Goor; 2.
Hendry Versteeg, Tiel; 3. Ronald van
Arkel, Tiel.
Idem 8 jaar: 1. Ralf Imbos, Nijverdal;
2. Henry Tefelen, Driel; 3. Mark Ha-
vinga, Veenendaal.

Jansen, Ulft.
Idem 10jaar: l . Danny Tap. Eist; 2. Ed-
win van Oyen, Geldermalsen; 3. An-
dre Davelaar, Veenendaal.
Idem 11 jaar: l . Gerar^^l. Lagemaat,
Tiel; 2. Raymond Wi^riel; 3. Jeroen
Meijer, Tiel.
Idem 12 jaar: 1. Frank Weenk, Lobith;
2. Tino Jansen, Doesburg; 3. Richard
Storteboom, Arnhemm
Idem 13 jaar: 1. Perry^Britsen, Ooy;
2. Ikon Driessen, Heieren; 3. Paul
Heuvel, Rijssen.
Idem 14 jaar: 1. Bart Bosdijk, Apel-
doorn; 2. Marco Payers, Groenlo; 3.
Thorsten Dorst, Doetinchem.
Idem 15 jaar: 1. Michel ter Boone,
Groenlo; 2. Edwin Besselink, Arn-
hem; 3. Jorgen Nuy, Arnhem.
Idem 16 jaar: 1. Jeroen Mutter, Alme-
lo; 2. Michel Nab, Ulft; 3. Gran Ry-
chen, Nijmegen.
Idem 17 jaar: 1. Frank Gries, Silvolde;
2. Wim Kersten, Nijmegen; 3. Marcel
Buitenhuis, Apeldoorn.
Open klasse: 10 en 11 jaar: 1. Michel
Urannie Apeldoorn; 2. Piet van Brum-
melen, Renswoude; 3. Dennis Hilve-
rink, Hengelo.
Open klasse 12/13 jaar: 1. Mare Wen-
tink, Borculo; 2. Paul Bergman, Kam-
pen; 3. Rob ter Borne, Groenlo.

Snijmais
adviesprijs '86
Na overleg met het Consulent-
schap voor de Rundveehouderij in
Hengelo (O) en het Proefstation
voor de Rundveehouderij in Lely-
stad heeft C.R.-Doetinchem de
snijmaisprijs berekend.
Doordat de kosten wat sterker ge-
stegen zijn dan de opbrengsten is
het saldo wat te verdelen is tussen
maisteler en veehouder wat lager.
De prijs van een ha snijmais met
een opbrengst van 10760 kVEM na
de conservering (= 100 puntenge-
was) is voor 1986 berekend op
f3.200,-.
De gezamenlijke snijmaiscommis-
sies adviseren deze prijs als uit-
gangspunt te nemen bij het overleg
tussen teler en koper.

Opbrengst kollekte
Ned. Hartstichting
De kollekte in de gemeente Vorden
heeft een bedrag opgebracht van
f4937,40.
Aan ieder die hieraan heeft bijgedra-
gen ook de kollektanten, leden van de
karnavalsvereniging „De Dcurdnic-
jcrs", HARTELIJK DANK.

Amnesty
International

Schrijven voor gevangenen.
Maandagavond a.s. kan men brieven
schrijven voor de volgende gevange-
nen:
Ali Yahia Abdennour, voormalig mi-
nister in Algerije en president van de
Algerijnse Liga van de Rechten van de
Mens.
Abdulle Rage Taraweh, bekend dich-
ter in Somalië, die al vier jaar zonder
vorm van proces gevangen zit. De om-

standigheden in de gevangenis zijn
zeer slecht en hij wordt gemarteld.
Birol Basören, die in 1985 in Turkije
werd veroordeeld tot 17 jaar gevange-
nisstraf wegens het lidmaatschap van
een verboden partij. Hij zit al sinds
maart 1981 gevangen, tesamen met
287 lotgenoten. Zij worden stelselma-
tig gemarteld.
Men kan voorbeeldbrieven in het Ne-
derlands, Engels en Frans overschrij-
ven, of zelf de brief opstellen met be-
hulp van gegevens, die in 'Wordt Ver-
volgd', het maandblad van de vereni-
ging Amnesty International, zijn be-
kendgemaakt.

Sorbo Olympitfs
jeugdvoetbaltoernooi met
Internationale deelname
Zoals bekend hoopt geheel sportminnend Nederland dat de Olympi-
sche Spelen in 1992 in Nederland gehouden zullen worden. Op het
Gemeentelijk Sport park te Vorden wordt op 3 en 4 mei alvast een
voorproefje genomen op dit sportevenement. Gedurende dezer dagen
wordt hier namelijk een internationaal jeugdvoetbaltoernooi voor O
teams gehouden.
Het jeugdbestuur van de voetbalvereniging 'V orden' is er in geslaagd
om een v ijftal clubs met internationale allure naar Vorden toe te ha-
len.

Klinkende namen als F.C. Köln,
Schalke '04, Fortuna-Düsseldorf uit
Duitsland; de Sidney Soccer Kids uit
Australië; sportclub Feyenoord. Ui-
teraard doet 'Vorden' zelf ook mee.
Dit toernooi kan mede georganiseerd
worden door een financiële injektie
van de Sorbo uit Vorden.
De direkteur van dit bedrijf de heer
Jac. H. de Jong heeft in Sidney een za-
kenrelatie en vriend die één grote pas-
sie heeft nl. de voetbalsport. Hij is on-
der meer leider van het C-team van de
Sidney Soccer Kids. Deze jongelui
zijn het gehele jaar door met allerlei
akties bezig om gelden te verzamelen
teneinde een voetbaltrip naar Europa
te maken. Gecharmeerd door deze
zelfwerkzaamheid heeft heer de Jong
deze Australische voetballertjes uit-
genodigd om een paar dagen in Vor-
den te gast te zijn.
Het jeugdbestuur van'Vorden' haakte
hierop in en besloot er meteen een in-
ternationaal toernooi van te maaken.
De 'Sorbo' deed nog een duit in het
zakje zodat nog een aantal gereno-
meerde clubs naar Vorden konden ko-
men.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 3 mei 's morgens:
Officiële opening van het toernooi
door de president-direkteur van de
Nedac-Sorbo Groep, de heer Jac. H.
de Jong.
Daarna eerste wedstrijden:
V.V. Vorden - Sidney Soccer Kids
F.C. Köln - Feyenoord
Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf
Feyenoord - Sidney Soccer Kids
Middagprogramma:
Fortuna Düsseldorf - F.C. Köln
V.V. Vorden - Schalke 04
Feyenoord - V.V. Vorden
Sidney Soccer Kids - Fort. Düsseldorf
Zondag 4 mei 's morgens:
F.C. Köln - Schalke 04
Fortuna Düsseldorf- Feyenoord
Schalke 04 - Sidney Soccer Kids
F.C. Köln - V.V. Vorden
V.V. Vorden - Fortuna Düsseldorf
Feyenoord - Schalke 04
Sidney Soccer Kids - F.C. Köln
Na de wedstrijden prijsuitreiking door
de president-direkteur van de Nedac-
Sorbo G roep, de heer Jac. H. de Jong,
daarna een optreden van het muziek-
korps.

Uitslag kleurwedstrijd
In de extra bijlage van Contact „Pasen/Voorjaar" plaatsten wij
i.s.m. Ponypark Slagharen een kleurwedstrijd.
Enkele honderden inzendingen kwamen binnen, waaruit een des-
kundige jury de volgende prijswinnaars aanwees:

1ste prijs:
3 daags verblijf in één van de zomerhuisjes van het
recreatiepark by Hardenberg:

NICOLE TE LINDE,
Dorpsstraat 13, Vorden

2e prys:
3 daags verblijf in één van de zomerhuisjes van het
recreatiepark bij Hardenberg:

SONJA LARSEN,
Prins Clauslaan 17, Vorden.

Verder als troostprijzen: 10 gezinskaarten voor
een dag gratis toegang voor het hele gezin in
ponypark Slagharen.
Deze zijn gewonnen door:

Bianca Beeftink, Boggelaar l, Warnsveld
Reynold Harmsen, Rietgerweg 10, Warnsveld
Ben Wansink, Hoetinkhof 35, Vorden

Wendy Kolkman, Beenekussteeg 3, Mariënvelde
Gerben Schuppers, Dorpsstraat 15, Wichmond
Sandy Klein Brinke, Brinkerhof 33, Vorden
Miranda Brunsveld, Borculoseweg 64, Ruurlo
Marieke Wolsheimer, Kapersweg 9, Ruurlo
Joanne Schieven, Lamstraat 14, Toldijk
Berend de Vries, Het Ven 5, Hoogkeppel.

Prijzen 7. ij n vanaf vrijdag 2 mei aan ons kantoor. Nieuwstad 12 te
Vorden, al 'te halen.


