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De heer en mevr. Korhorn uit
Haaksbergen nieuwe eigenaars
restaurant „De Rotonde'5

liediners die we in „De Rotonde" hebben", aldus de heer Van Goethem die
al pratende aan het idee moet wennen
dat hij vanaf volgende week zich niet
meer met de gang van zaken kan bemoeien!
Zegt hij: „Toen ons besluit was genomen om de zaak te verkopen hebben
we wel bij ons zelf gezegd dat de nieuwe eigenaars de image van „De Rotonde" overeind moeten houden.
Voor ons mede van belang omdat „De
Rotonde" en de Pantoffel op zakelijk
gebied in de toekomst ongetwijfeld
met elkaar zullen samenwerken. Wij
zijn dan ook blij dat de familie Korhorn het bedrijf zullen voortzetten.

Zelfstandig
De kontakten met de familie Korhorn
zijn via een leverancier tot stand gekomen. De kersverse eigenaar van „De
Rotonde" heeft samen met zijn vrouw

Met ingang van maandag 2 mei gaat restaurant „De Rotonde" in andere handen over. De huidige eigenaar Van Goethem heeft de zaak
verkocht aan de familie Korhorn uit Haaksbergen.
Voor de heer Van Goethem is het
geen gemakkelijke beslissing geweest
om „De Rotonde" van de hand te
doen, want de Vordense ondernemer
die tevens eigenaar is van bar-bodega
't Pantoffeltje heeft samen met zijn
echtgenote in feite de eerste schreden
in de horeca-wereld 26 jaar geleden in
„De Rotonde" gezet.
De heer Van Goethem: „Ik heb met
het nemen van deze beslissing erg
veel moeite gehad. „De Rotonde" is
een stuk van ons leven geworden. We
hebben het samen opgebouwd. Mede
doordat ook het aantal partijen in het
Pantoffeltje de afgelopen jaren is verdubbeld werd het mij te gek. Gewoon
veel te druk. Met pijn in het hart heb
ik dan ook een keus moeten maken."
Vult echtgenote aan: „Inmiddels zijn
we met het idee verzoend. De beslissing om „De Rotonde" te verkopen is
niet van de één op de andere dag genomen. We hebben er al een tijd naar
toe geleefd."

Funktie
Toen de Van Goethems zo'n kwart
eeuw geleden in Vorden neerstreken
had „De Rotonde" zo'n beetje de
funktie van lunchroom. Een trefpunt
voor met name de jongelui in Vorden.
In de loop der jaren is „De Rotonde"
van image veranderd en heeft het de
funktie van petit-restaurant verworven. Het etablissement biedt plaats
aan 90 personen met daarbij een terras waar circa 30 personen een plaatsje kunnen vinden. De laatste verbouwing dateert uit 1982. De heer Van
Goethem vertelt niet zonder trots dat
hij vorig jaar het zogenaamde derde
„bestek" van de ANWB heeft ontvangen. Een soort classificatie als bewijs
van waardering.
De klantenkring beperkt zich niet alleen tot Vorden. Van Goethem: „Vorden is een aantrekkelijk dorp met een
specifieke funktie. Altijd veel vertier.
De plaatselijke horeca staat hier bijzonder goed aangeschreven. Ook
heeft de plaatselijke industrie invloed
op het bezoek en vergeet niet de fami-

1. Inzameling huisvuil
Op 12 mei a.s. (Hemelvaartsdag) zal er
geen huisvuil worden ingezameld.
Die inzameling vindt plaats op woensdag 11 mei a.s.
2. Inzameling landbouwplastic
Op donderdag 28 april a.s. wordt er
landbouwplastic ingezameld. Die inzameling is gratis.
Een ieder die dit soort plastic wil meegeven kan dat tot en met 27 april a.s.
tot 12.00 uur opgeven aan de telefoniste van het gemeentehuis (tel. 2323).
U wordt verzocht bij aanbieding van
dat plastic het volgende in acht te nemen:
- aanbieding aan de openbare weg
(woensdagavond of donderdagmorgen vroeg);
- het plastic per soort gebundeld aanbieden;
- het plastic vooraf ontdoen van vuil
en prikkeldraad.
3. Compostbakken
In deze rubriek van 14 april j.l. is onder
meer aangegeven, dat er nog gelegenheid bestaat om compostbakken te
bestellen.

8.30 tot 12.30 uur op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.
• Spreekuren:
loco-burgemeester/

4. Verleende collecteverguning
De Stichting Vluchteling collecteert
in de periode van 2 t/m 8 mei a.s.
5. Tüdeljjke verkeersmaatregel
In verband met de festiviteiten op 30
april a.s. (Koninginnedag) is het gedeelte Dorpsstraat/Zutphenseweg
van de Rijksweg vanaf de Horsterkamp tot aan de Decanijeweg afgesloten voor alle verkeer, behalve voor
voetgangers. Hetzelfde geldt voor de
Raadhuisstraat vanaf Het Hoge tot
aan de Dorpsstraat en de Burg. G alleestraat vanaf de Molenweg tot aan
de Dorpsstraat. De omleiding van de
busroute wordt ter plaatse aangegeven.

Op 4 mei in de

Dorpskerk

Ondernemersvereniging Vorden

Gemeente-avond in de Voorde

In verband met de Voordeelaktie van de Vordense Ondernemersvereniging, wordt op 10 mei een extra bijlage van
„Contact" gedrukt.
Hierin komen mededelingen oven
• Gezellige weekmarkt • Draaiorgelmuziek
^Tekenen en kleien voor de jeugd (Marktplein j«|
W^eraniummarkt • Schaak- en damwedstryden*
• Muzikale optredens • „Concordia" • Boerenkapel
• Dansgroep „de Knupduukskes"
Nederlands jongste orkest • Gezellige terrassen.
Uw advertentie voor de speciale bijlage dient uiterlijk vrijdag
29 april om 9.00 uur in ons bezit te zijn.

Feestavonden
basisschool Dorp in
teken van musicals
De verschillende groepen van de basisschool in het dorp hebben gedurende
twee avonden in een goed bezette zaal
van het Dorpscentrum de jaarlijkse
feestavonden gehouden.

Wethouder Mr. M.A. V.
Slingenberg: donderdagmorgen op afspraak.

Wilt u alsnog een compostbak aanschaffen, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Algemene Zaken
van de gemeentesecretarie, tel. 2323,
toestel 42.

Misschien hebben deze beperkingen
ook een positieve kant?
In deze dienst, welke begint om 10.00
uur zal voorgaan ds. J. Woltinge uit
Lochem.

VOORDEELAKTffi
13 en 14 mei

wethouder J.F. Geerken
op afspraak.

Deze aktie wordt nog voor onbepaalde tijd voortgezet, hetgeen betekent,
dat de gemeente f40,- bijdraagt per
bak van f 120,-. Het gaat daarbij om
de eerste bak. Bij aanschaf van meer
dan l bak dient u voor de tweede en
volgende bak(ken) f 120,- te voldoen.

De Vordense bevolking kan op vrydag
6 mei met de familie Korhorn kennismaken. Die dag is er open huis met
's middags voor de jeugd een traktatie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Op woensdag 4 mei, 's avonds 19.00
uur in de Dorpskerk zal er een dienst
zijn om onze doden te herdenken.
Ds. H J. Zwarts vanDoorwerth zal deze dienst leiden. De dienst is georganiseerd door de Raad van Kerken.
Na de dienst is er een stille rondgang
op de begraafplaats om 20.00 uur.
Het Mannenkoor verleent zijn medewerking.

nieuws van 'f gemeentehuis
Telefoon gemeentehuis en gemeentewerken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

op een vakantiepark een restaurant
gerund.
De heer Korhorn: „We zijn reeds 20
jaar in de horeca werkzaam en hebben al jaren met de gedachte gespeeld
om iets voor ons zelf te beginnen. Blij
dat we nu de mogelijkheid gekregen
hebben. We verwachten er veel van.
Mevr. Korhorn zal als chef-kok daarbij geassisteerd door zoon Paul de
scepter in de keuken gaan zwaaien.
De heer Korhorn krijgt de rol van
gastheer toebedeeld.
Chef-kok Arthur die thans in „De Rotonde" werkzaam is verhuist met zijn
huidige werkgever naar 't Pantoffeltje. De familie Korhorn neemt zijn intrek in het woongedeelte boven de
zaak.

(afspraken kunnen
telefonisch worden
gemaakt bij de
receptie van het
gemeentehuis.
Tel. 05752-2323).

6. Sluiting gemeente-secretarie
Op 5,6 en 13 mei a.s. is de gemeentesecretarie de gehele dag gesloten, alsmede van de burgerlijke stand.
7. Bouwvergunningen
Op 19 april 1988 hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunningen
verleend aan:
- de heer J.A. Roeterdink, Lieferinkweg 2, voor het plaatsen van een
mestbassin aldaar;
- deheerH.Bargeman, Het Hoge 40,
voor het bouwen van een garage aldaar;
- de heer W. Voortman, Nieuwstad l,
voor het verbouwen/uitbreiden van
een woning aldaar;
- de heer J.G. Derksen, Zutphenseweg 83, voor het bouwen van een
garage/berging aldaar;
- de heer A.A.M. Groenendaal,
Nieuwstad 9, voor het gedeeltelijk
veranderen van een schuur aldaar;
- de heer B.H. ten Barge, Deldensebroekweg 12 voor het verbouwen
van de woning aldaar.
Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na verlening van
deze vergunning bij het college van
burgemeester en wethouders eventueel bezwaar maken.

Onder leiding van het personeel hadden de kinderen verschillende musicals ingestudeerd die met veel enthousiasme werden gebracht.
Zo voerden de leerlingen van de groepen I en II de musical „Ik ben met Catootje naar de botermarkt geweest",
op groep III zong over „Wie vaart er
mee". Een musical over zeerovers,
matrozen en een gestolen schip, met
uiteraard een happy-end.
De leerlingen van de „oudere" groepen zongen over „Doe maar normaal", „Het koffertje van mijnheer
van Dalen" etc.
Al deze musicals hadden als thema
„Mensen zijn verschillend". Dit kwam
in de uitbeelding van al deze verschillende personen goed in de musicals
tot uitdrukking.
Het hoofd van de school, de heer H.
van Meerem, vertelde in zijn welkomstwoord dat het thema van
„Mensen zijn verschillend" binnenkort op school nog eens extra middels
een tentoonstelling onder de aandacht zal worden gebracht. Onder
meer door een expositie van foto's,
poppen gestoken in de klederdracht
van diverse landen e.d.

Donderdagavond is er om 20.00 uur
een gemeente-avond in de Voorde bij
de Hervormde Kerk. Op die avond
zullen 9 gemeenteleden verslag uitbrengen van hun bezoek in de Paasweek aan de partnergemeente Garlipp in de DDR. Zij hebben de in Vorden vernieuwde gezangborden meegenomen en schoonmaakwerkzaamheden in de kerk verricht. Als de kerk
en de gemeente deze zomer het 800jarig bestaan viert doen ze dat in een
schone kerk! Ook de ontmoetingen
en gesprekken tussen jongelui van
hier en van daar zijn erg bemoedigend geweest. Een jeugddienst bracht
zo'n veertig mensen bij elkaar, hetgeen voor daar bijzonder veel is.
Wie meer wil horen over hun ervaringen, en wil blijk geven van zijn of haar
belangstelling als mede-gemeentelid
of als geïnteresseerde in de kerk in
Oost-Duitsland is van harte welkom.
Er zullen afspraken worden gemaakt
over degenen die als afvaardiging
naar het 800-jarig jubileum zullen
gaan. Tevens over de contacten met
de Joegoslavische gemeente Subotica, waar de Hervormde Gemeente
ook een uitnodiging van een te vieren
jubileum kreeg.
Tal van belangrijke zaken dus!

BURGERLIJKE STAND
Ondertrouwd:
H.J. Arendsen en D.G. Schutte;
R.M. Steenblik en M.W.D. Onstenk.

WEEKENDDIENSTEN

Omdat l mei vanouds bekend staat als
de dag van de arbeid, hebben we ons
bij de voorbesprekingen met de relatie arbeid-kerk beziggehouden.
Arbeid heeft altijd al bestaan, maar is
in de loop van de jaren veel veranderd. Denk hierbij aan de automatisering. Het computer-tijdperk is aangebroken. Arbeid (een baan) is echter
niet voor iedereen weggelegd. Arbeidstijdverkorting is een veel gehoord begrip, meer vrije tijd, plaats
maken voor een ander.
Boeren krijgen de laatste tijd veel beperkingen opgelegd bij de arbeid o.a.
door het melkquotum en de meststoffenwet.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 30 april 12.00 uur tot maandagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.
Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.
Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.
De Wegwijzer
Informatie.over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.
Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek
Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.
Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 057521494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.
Tafeltje Dekje
Contactpersoon mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.
Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 057532345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, telefoon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulpverlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzorging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.309.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Hengelo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem, mevr. Altena, kantoor Vorden, telefoon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 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 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 0575029666.
Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

RK Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Hervormde Gemeente
Zondag l mei 10.00 uur, Dienst met jongeren; voorganger ds. J. Woltinge uit Lochem.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

NIEUWS v/d KERKEN
Dienst met jongeren
d.d. l mei 1988

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15totlO.OOuurenl7.45tot!8.15uur

Geref. Kerk Vorden
Zondag l mei 10.00 uur dhr. H.H. de Vries
van Oosterbeek; 19.00 uur ds. Kuizinga van
Ruurlo.
Weekenddienst tandarts
30 april, l en 5 mei N J. Edens, Vorden,
tel.: 05752-1453. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.3012.00 uur.
Weekenddienst huisarts
30 april en l mei Praktijk dr. Vaneker, tel.
2432. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.
Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vry, 14.00-17.30 uur,
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.3021.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.
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.
Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak, Raadhuisstraat 6, tel. 3405. I.v.m. vakantie is mevr.
Broekhuizen afwezig.

CAFÉ - REST. - ZAAL

„ielHerberg"
VORDEN
EVENEMENTEN
• 30 april Koninginnedag
De gehele dag volop gezelligheid m.m.v. het „HANSKA DUO" in het café en
het toporkest „EXPRESSO" in de zaal.
's middags vrij entree.
's avonds aanvang 20.30 uur - entree f 6,-; leden Oranjever, f 5,'s Avonds toegang 16jaar en toegang onder voorbehoud.

Haal voor Koninginnedag
iets lekkers in huis
van de Warme Bakker/
Wij bakken voor U:

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

Aanbiedingen
geldig do en vrij: 28 en 29 april

NNIND/UOIENB/4KKERS

Oranje stoet v00r 3,-

• Vrijdag 13 mei

Koninginne Rol 5,75

In het café speelt vanaf ca. 22.30 uur het Jazz-orkest „STRATTIATELLA".

• Zondag 15 mei „Achtkastelen Voorjaarstocht"

Bavarois Rolgebak 5,75

Op zondag 15 mei organiseert VRTC „DE ACHTKASTELEN RIJDERS" de
jaarlijkse .ACHTKASTELEN VOORJAARSTOCHT" over 3 afstanden, t.w. 40,
80 en 120 km. Volgende week nadere gegevens via advertentie.

Oranje Soezen PerStuk 1,50
Spaanse
Salustianas

• Buurten, personeelsver. en families opgelet!!
VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Wij organiseren in het najaar weer enkele gezellige dans- en showavonden m.m.v.
- fakir-hypnotiseur „MADRAHASJH"
- orkest „THE MIDWAYS"
- bij binnenkomst koffie -l- cake
- 5x bittergarnituur
entree f 1 5,- p.p. data: zaterdag 22 oktober (is helaas nagenoeg uitverkocht)
zaterdag 3 december

Oranje punten per stuk 1,75

1 5 voor

5,95

WARME BAKKER

De bakker
die zelf
elke dag
vers bakt

MAANDAG
2 mei
500 gram

DINSDAG
3 mei
500 gram

WOENSDAG
4 mei

Andijvie

Raapstelen

Spitskool

panklaar 195

panklaar 195

panklaar 195

BOOgHoll.

BAKT HET VOOR U

• Elke laatste dinsdagavond v.d. maand Klaverjassen.

TELEFOON 1373

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

• Zaterdag 23 juli tijdens de Kermis „PIET VEERMAN"

MAANDAG + DINSDAG

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

(kaarten voor dit open lucht- en zaalfestijn gaan binnenkort al in voorverkoop.)

Maak het U eens gemakkelijk met Koninginnedag.
Wat dacht U van Bami, Nasi, Pizza
of een lekkere pan Soep?

Biefstuk,
250 gram

6,25

fijne 1 kiio 6,95

Magere Varkenslapjes
1 kilo 6,95
WOENSDAG GEHAKTDAG

WEEKEND SPECIALITEITEN

magere
Lendelapjes

)EV

h.o.h. gehakt 1 MG 6,95
Rundergehakt
1 küo 9,90

500 gram 9,9O

Haas Rib karbonades
1 kilo

GROENE
AANSLAG
INIGER

Boerengehakt
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

9,95

MARKTAANBIEDING

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ
DONDERDAG EN VRIJDAG

Bami of Nasi

Gebr. Varkensrollade
PROFISET
Voor vertinnen,
solderen, verfafbranden,

1 kilo 7,95

100 gram 1,45

Verwijde- alg- en mosaanslag.
Met kinaerveilige sluiting.

Schenkel met Been

A

SNOEISCHAAR

Groentesoep

500 gram 5,50

Boterhamworst

Ossestaart 500 gram 4,25
Mager soepvlees

100 gram 0,95

1 kilo 6,25
eigen gemaakt, 1 Itr O,^rO

Pizza

fi50

per stuk D, O U

500 gram 7,25

"HENDRIK-JAN"
Ook voor dikke takken.
Gesmede lichtmetalen handvatten.
Bijstelbaar.

DROOGMOLEN
100 x 150 cm.
Rood - wit - blauw
UV beschermd.

VLAGGESTOK
»

Met wit kunststof overtrokken
en oranje knop.
Met haakje.

u

"BRABANTIA"
De hoge kwaliteit wordt
onderstreept met maai' liefst
5 jaar Brabantia-garantie!
Drooglengte 40 meter.

vlagt
toch ook
a.s. zaterdag?

WIMPEL 17,50

baiéndsen

Nieuw!

|
E "P

w

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

0)

v
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< a

12

Jhilzon]

decoratief d.m.v.
exclusieve lamellen.
"kind-vriendelijk"
door speciaal
klicksysteem
de kwalitatief
hoogwaardige
materialen
garanderen een lange
levensduur.
op maat leverbaar
3 jaar garantie

«R

^L
r*P.

_

Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Vertikale
lamellen
••••••mm Stijlvol en Gezellig

- ijrr--

__-

3raanvezels zijn één van de voornaamste elementen
:>m ons in goede gezondheid en m topconditie te
touden
-aat vanaf nu LINEABROOD je gezel zjn bij iedere
naaltijd Een heerlijk brumbrood dal prima past in het
joede vezelprogramma.

100

WIT

GRAM

BROOD

Vitamine 8
Uw

±
±

0,10 mg

1

mg

Eiwitten
t ?
g
Koolhydraten ± 4 6 g
Voedings± 1
9
vezel
Energetische
985 KJ
waarde
(235 Kcal)

BRUIN
BROOD

LINEA
BROOD

± 0.35
± 1.5
t 8
± 43

mg
mg
g
g

± 0,35 mg
± 2.5 mg
± 7,75 g
±42
g

±

9

±

5

6,5 g

900 KJ

875 KJ

(21 5 Kcal)

(200 Kcal)

't winkeltje in vers brood en banket

nieuw -renovatie - onderhoud

met automatische
vergrendeling
op wens en naar maat
met rechte en schuine ka
" kap en gel. in wit, bruin en groen.
' lamellen in 6 kleuren

htllOn Zonweringen
Hummeloseweg 7 - Hengelo G ld. Tel. 05753-1048

VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

.Galleest raat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Showroom geopend: vr. 19.00-21.00 en za. 09.00-12.00 uur

a

LOGA

Moederdag k ado:

Beatrix
50 jaar

34,90

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezetteregels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• IK BETAAL

voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• TE KOOP:
z.g.o.h. 5-pers.
caravan,
voorzien van kachel, koelkast,
etc. met een zeer grote voortent. Tel. 05754-843.
• TE HUUR:
grote bungalow (eig. won.),
10 min. v.d. Efteling, Biesbosch en Breda. Weekend Hemelvaart f 200,- en van 25-7
tot 14-8 f475,- p.w. Inl. H.
Baakman, tel. 01626-4557.
• WEGGELOPEN:
donkergrijze poes, naam
Poetie. Gaarne bericht tel.
05752-1691.

•^
f
Het is al weer 12V2 jaar geleden
dat we zijn getrouwd.
We hopen dit te vieren met onze
kinderen en ouders op 30 april.

i

$«

Rectificatie

't is lekker van
de Keurslager

In de advertentie van het zwembad staat vermeld:
Opening zondag 14.00-17.00 uur.
Dit moet zijn 12.00-17.00 UUr

Als u ons wilt komen feliciteren,
bent u van harte welkom op onze receptie
.van 8 tot 10 uur bij HCR „de Exelse Molen",
Oude Lochemseweg 4 in Exel.

Henk en Joke Klumpenhouwer
Michiel, Ronnie en Anita
Tunnelweg 4,
7245 SX Laren (G ld.)

de Openbare Bibliotheek
is gesloten

EXTRA VOORDELIG EN

VOOR HET WEEKEND RECEPT

TER KENNISMAKING

Varkens
fricandeau

de Ananasburger

500 gram

op 5 mei en vrijdag 6 mei
MAANDAG +DINSDAG:

tevens

SPECIAL

op 12 mei en vrijdag 13 mei
Boerenmetworst

Maandag 2 mei a.s.
hoop ik met kinderen, klein
en achterkleinkinderen
mijn 80-ste verjaardag te vieren.

P.B. Groot Jebbink-Groot Jebbink
Receptie's avonds
van 8 uur tot 10 uur in zaal „de Herberg"
Dorpsstraat 10, Vorden.
Vorden, april 1988
Beunkstege 4.

de
Koninginne
medaillon

(gerookt)

Hierbij
willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de felicitaties, bloemen en kado's,
die wij mochten ontvangen
bij de heropening van onze zaak.

PEKELVLEES

6,98

Deense schnitzel
100 gram

1,10

WOENSDAG:

h.o.h. Gehakt
500 gram 4,98

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver/orgen wij op stijlvolle wij/e de uitvaart.

op de leeftijd van 75 jaar.

per kilo

VLOGMAN

Zutphenseweg 16 - Vorden

Gerrit Bloemendaal

S pek lappen '

panklaar Gehakt
500 gram 5,25

150 gram 2,85

Keurslager Vlogman
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat na een werkzaam
leven, toch nog onverwacht van ons is heengegaan mijn
lieve man, onze zorgzame vader en opa

5,98

'-' MONUTA

Vorden: A. Bloemendaal-Haverkamp
kinderen en kleinkinderen.
Dag en nacht bereikbaar.

• TE KOOP:
elektr. Gazonmaaier. G J.
Hissink, Lochemseweg 6,
Warnsveld,
tel. 0575022673.

7251 DH Vorden, 25 april 1988
Zutphenseweg 49

• GEVRAAGD
voor tijdelijk Hulp in de huishouding voor 2 ochtenden per
week. Tel. 05752-1919 na
18.00 uur.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen donderdag 28 april van 19.00-19.30 uur in het uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

• TE KOOP:
Eiken wandmeubel f 250,-.
Nieuwstad 23, Vorden.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:
A.(J. Berendsen. Strodijk 9. Vorden. 05752-1844

Liever geen bezoek aan huis.

Zutphenseweg 24
Tel. 1514

voor Moeder

Rijschool

Tot 1 juli 1988

Annie Oosterbroek-Dutschun
WOLKEN BOVEN DE EYKENHOF
Deze prachtige trilogie van een geliefd
schrijfster bevat drie boeiende
streekromans vol spanning, drama en
romantiek:
De Eykenhof
Hendrlkfe
Omzien doet pijn
488 blz., gebonden met een fraai
kleurenomslag
Normale prijs f 34,90

Tel. 05752-2783

Het waarnemend hoofd-verzorging werkt nauw samen
met het hoofd verzorging en kan haar bij afwezigheid
vervangen.

1 mei 1953

1 mei 1988

35 jaar
Wullink voor de allerbeste schoen

Funktie-eisen:
- diploma ziekenverpleging A of A en B
- belangstelling hebben voor de ouder wordende mens
- verpleeg- of verzorgingshuis ervaring
- bereid om bereikbaarheidsdienst te vervullen
- positief christelijke levensovertuiging.

Sollicitaties binnen 14 dagen na het verschijnen van deze advertentie aan de direkteur van de Stichting,

LOGA
Moederdagkado:

Dhr. W.F. v.d. Vuurst,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden.

Room de grote
versierder
5,95
loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Ter gelegenheid hiervan tot en met 7 mei
10% korting op al onze schoenen

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Inlichtingen omtrent deze funktie worden verstrekt
door
mevr. J. Willemsen,
hoofd verzorging, tel. 05752-1448.

Dorpsstraat 4 - tel. 1342

alle soorten
batterijen voor uw
hoort oestel

Oö juwelier
Bij inlevering van deze bon
op veler verzoek weer die overheerlijke

Zutphenseweg 7 - Vorden

Appeltaartjes

'5 maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

van f 5,- voor

't winkeltje in vers brood en banket

LEGO

Oö juwïter

siemerjnk

oo opticien

SPEELGOED

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

EEKMARKE

Zutphenseweg 7 - vorden
REPARATIE

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS

Waarnemend
Hoofd-Verzorging m/v

Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden
overeenkomstig de CAO voor bejaardentehuizen.
Bij de eindselektie zijn naast het personeel
ook de bewoners betrokken.

Brinkerhof 82 - Vorden

oo- opticien

Vordense Ondernemers Vereniging

BIJ DE BOEKHANDEL BENT U GOED UIT

W. Oortgiesen

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

De Stichting tot huisvesting van Bejaarden te Vorden,
exploiterende een verzorgingshuis „de Wehme" met
72 verzorgingsplaatsen en 41 aanleunwoningen.

Het bestuur van deze Stichting vraagt:

NU SLECHTS f 15,90
Uw voordeel f 19,-

Auto-Motor rijles?

gesloten

de Wehme'
Stichting tot huisvesting van Bejaarden
te Vorden

• TE KOOP w.o.:
Opel kadett 1,0 S, b.j. '82,
i.z.g.st., km.st. 65.000, kleur
bruin, incl radio + trekhaak.
Tel. 05753-2503 na 18.00

HELMINK

Op 30 april a.s. zijn de winkels
in Vorden de gehele dag

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag 29
april om 10.30 uur in aula II van het crematorium te Dieren. Vertrek vanaf het uitvaartcentrum Monuta om 9.30

• MET SPOED te huur gevr.:
Kamers of kleine woning.
Tel. 1762.

Vlaggen
Vlaggestokken
Houders
Oranjewimpels

Winkelsluiting Koninginnedag

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

DE VALE WEIDE'

Vaste

3 Geraniums 7,50
1 bOS TrOS anjers 5,75

Pinten: 3 voor 5,- 7^10,1 bos chrysanten 5 f Volop s/a-, andijvie en koolplanten

Tegen inlevering van deze

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

WAARDEBON
op vrijdag 29 april

10 Appelkoeken 4,- <5s * ^ *w

Markt Vorden

P3K WlllG BOllen normaal 2,-per pak NU

Ar ie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

500 gram Allerhande

/2 ouderwets dubbel gevuld
(ca. 950 gram) I\3I166I

1-

s

^

g

LOGA
Neem nou
kwark

Uw official Rockport dealer.

Wullink
Vorden
Voor de
allerbeste
schoen
Dorpsstraat 4
Tel. 1342
I)i' 2 experts elk- u
kiiiuu n In-vcsli^iï
dal Roikporl de
ideale schoen is:
it\\ cij»cn voelen.

lYktueel zijn we altijd al geweest.
Met onze kleuren, onze service, ons vakmanschap. En dus ook met deze reaktie op de TVreklame.van Louis De l'uortere.
Wat u op de televisie zag, was maar een fraktie
van alle kleuren, die ze maken. Van Louis hebben we er zoveel in onze kollektie, dat de kleur
van uw dromen er zeker weten bij zit.
Kwaliteit is verder geen diskussie. Evenmin als
de garantie.

En over de rekening maakt u zich maar helemaal geen zorgen. Soepele prijzen staan wij al
heel lang om bekend. Dat komt door onze enorme om/et. U weet 't wel, grote verkoop, grote
inkoop. Dus lage inkoopprijzen. Misschien
moeten wij daar ook es mee op de TV'.

Een bijzonder moederdag-cadeau.

ROCKPORT BUILDS
A BKTTER SHOE.

interieuradviseur

Wat dacht u dan? LouisDe Poortere is een tapijtfabrikant van wereldfaam.

Schoonheidsbehandeling!
HUIDVERZORGING
11111

uuóta

c - j

Genietend over de fietspaden, lekker in
de natuur. Stoppen voor jonge eendjes
of het plukken van boterbloemen.
De zon twinkelt vrolijk in het chroom...
Da's mooi... Da's Gazelle.

\

De loco-burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 29
maart 1988 heeft besloten tot gewijzigde vaststelling
van het bestemmingsplan „Wientjesvoort 1987".
Het betreft hier een aanpassing van het bestemmingsplan „Wientjesvoort 1983" aan de beslissing van Gedeputeerde Staten van Gelderland waarbij goedkeuring
werd onthouden aan de bestemming agrarisch gebied
van landschappelijke waarde, gelegen ten zuiden van
de Ruurloseweg. Dit gedeelte is tevens bestemd tot
landgoedkampeerterrein.
Genoemd plan ligt vanaf vrijdag 29 april 1988 vooreen
ieder, gedurende één maand, ter inzage ter gemeentesecretarie.
Zij, die eerder bezwaren tegen dit plan hebben ingediend en degenen die bezwaar hebben tegen de daarin
aangebrachte wijzigingen kunnen schriftelijk bezwaar
indienen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,
postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigeQ
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Huur
Mister Steam

l A/looi!

^

28 april 1988.
de loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Mister S team is aan handige
machine, waarmee u snel en
grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

. 3.50

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

l lm

an reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in aan oogwenk!

van 5,50 voor

GEMEENTE
VORDEN

LOUIS DE POORTERE
GISTEREN OP TV, VANDAAG AL IN DE WINKEL.

4,95

\

Specialiteiten: Ouderwets Dubbel Gevuld Krentebrood, Kaneelkrentebrood,
Gevulde Keekjes, Natte Keek, Super Krentebollenf enz.

Jan van Aart van Jan de Bakker

Moederdagkado:

Krentebrood
met spijs

TUINMEUBEL en
ZONWERINGSHOW

GEMEENTE
VORDEN
^VS&DEEDp^

VOORBEREIDINGSBESLUIT
De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
de gemeenteraad van Vorden in zijn openbare vergadering van 26 april 1988 onder no. 18 heeft besloten dat
voor het perceel, kadastraal bekend gemeente Vorden,
sektie M nrs. 708 en 709, plaatselijk bekend Burgemeester Galleestraat 17/19,te Vorden, een herziening
van het bestemmingsplan wordt voorbereid.
Het vanaf 2 mei 1988 vigerende voorbereidingsbesluit
en de daarbij behorende kaart liggen vanaf maandag 2
mei 1988 vooreen ieder ter inzage ter gemeente-secretarie.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

Kies 'n Gazelle bij:

Tweewielerbedrijf

Gazelle maakt fietsen leuker

GEMEENTE
VORDEN

CAFÉ
BILJART

heeft 3 soorten bier
van het vat.

RESTAURANT

Als je de beste merken verkoopt,
geef je toch ook de beste service..

Koninginnedag
& zondag 1 mei
UW DEALER

G ril l-weekend
Wij bieden U een
grill-auontuur.
Een royale schotel met maar
liefst 5 soorten vlees
van de grill,
compleet met diverse sauzen,
rauwkost-salade's,
stokbrood, frites
en een karaf rode wijn

25,- p.p.

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

Lochemseweg 16
Warnsveld
tel. 05751-1336
Dinsdag's gesloten

Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

OPENBARE KENNISGEVING
Burgemeester en Wethouders van Vorden maken bekend, dat rechthebbenden op graven, uitgegeven in
1978, de aan hen uitgereikte bescheiden dienen te laten kontroleren met de bij de gemeente berustende gegevens.

ZIE ONZE GRANDIOZE KOLLEKTIE TUINMEUBELEN
Vele terrassets in volkunststof, van de bekende merken,
o.a. „Hartman" en „Gros fillex". Met garant/e.

Vorden, 29 april 1988.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris.
De burgemeester,
A.H.B, van Vleuten.
J.F. Geerken, loco.

4 verstelbare volkunststof
TERRASSTOELEN (Hartman)
en

volkunststof TERRASTAFEL
met stelpoot, 0 100 cm
SETPRIJS

489,-

Linnen gymp in een zee
van modekleuren.
Is de prijs geen giller!

Damesmaten.

ZONWERING o.a.
• cassette schermen • knikarm schermen • horizontale jaloeziën
• verticale jaloeziën • rolluiken • screens • markiezen
• rolgordijnen • balastores
Met nieuw modellen, kleuren en dessins. Vraag vrijblijvend prijsopgaaf!

Wullink Vorden

m m mm m m* mm m m • mm ZUTPHENSEWEG 24

HELMINKvoRDEN

05752Tel.: 1514

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

TWEEDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Raad akkoord met uitbreiding
personele capaciteit secretarie
De raad heeft dinsdagavond nogal langdurig gestoeid over het collegevoorstel om 70.000 gulden op te nemen in de meerjarenbegroting
voor o.m. het aantrekken van een stafmedewerker. Het CDA ging
hij monde van fraktievoorzitster mevr. Aartsen akkoord met het collegevoorstel. „Wij hebben gekonstateerd dat er vrij veel druk op het
gemeentelijk apparaat wordt gelegd, de nood is hoog en wij vinden
het tijd dat er wat gaat gebeuren."
De heer W. Voortman (PvdA) bestreed niet dat er inderdaad wat moet
gebeuren, maar het bevreemdde hem
dat er beslag op gelden uit de meerjarenbegroting wordt gelegd. Een
meerjarenbegroting die eind mei aanstaande aan de raad wordt voorgelegd.
„Ik vind het voorstel niet goed afgewogen. Het is gewoon spijtig dat dit
soort voorstellen worden gedaan zonder dat we een stuk van de evaluatie
van de reorganisatie van het gemeentelijk apparaat op tafel hebben. Biedt
de aanstelling van deze stafmedewerker voldoende soelaas voor de komende jaren? zo vroeg de heer Voortman. „Daar kunnen we ons niet aan
vastbinden, maar voor de nabije toekomst vind ik van wel", aldus wethouder Mr. Slingenberg. "Het aantrekken
van een medewerker is absoluut
noodzakelijk. Ik geef een voorbeeld,
loco-burgemeester Geerken is dagelijks hier, ikzelf ben bijna dagelijks
hier en de gemeentesekretaris is nadrukkelijk dagelijks aanwezig.

Autowasaktie
Operation Friendship
Operation Friendship Vorden is van
start gegaan met haar autowasaktie.
Afgelopen weekend hebben 16 jongeren van Operation Friendship zich een
gehele dag beziggehouden met het uitzuigen en wassen van auto's. Het bedrag dat deze aktie oplevert wordt gebruikt om de komende zomer de 22
Amerikanen die Vorden komen bezoe-

Bovendien hebben we goed geluisterd naar het ambtelijk apparaat en
daaruit bleek dat we extra mankracht
nodig hebben", aldus de heer Slingenberg. De heer Voortman bleef bij zijn
standpunt dat het niet juist is ten aanzien van de meerjarenbegroting die
nog behandeld moet worden. Hij
kreeg bijval van zijn fraktiegenoot B.
van Tilburg. „Liever gewacht met het
nemen van een beslissing tot eind
mei." Ook de heer M. Groen (WD)
onderschreef deze zienswijze.
Wethouder Slingenberg wees erop
dat haast geboden is. „Wacht je nog
een maand dan duurt de sollicitatieprocedure te lang. De vakanties zijn
dan inzicht. Dus veel vertraging", aldus de wethouder die met deze opmerking de raad achter zich kreeg.
Ook de heer Voortman, al wenste
deze een stemverklaring af te leggen.
„Ik stem niet tegen, maar ik heb wel
grote moeite met het voorstel", zo
sprak hij tot slot.

ken een programma aan te kunnen bieden.

De eerste wasdag is bijzonder succesvol verlopen met uitstekende weersomstandigheden en veel auto's.
De jongeren van Operation Friendship gaan er nog twee zaterdagen tegen aan om zoveel mogelijk auto's te
wassen. Geïnteresseerden zijn welkom op zaterdag 7 mei en zaterdag
21 mei om hun auto te laten wassen
op de parkeerplaats van café Eskes
aan de Dorpsstraat.

35 jaar Wullink Schoenen in Vorden

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

weer van start gaan op maandag 12
• Tekencursus
september.
De cursus tekenen, georganiseerd
door de Vrouwenraad, is op 18 april jl.
afgesloten. De cursus draait al meerderejaren met succes en wordt 2x per
De raad schaarde zich dinsdagavond unaniem achter het college- jaar gegeven (10 lesavonden per curvoorstel om over te gaan tot een optimale rekonstruktie van de Zut- sus).
Onder het motto „Met eeen boek de
phenseweg op het gedeelte Rondweg-Schoolstraat op voorwaarde Het betreft een algemene cursus, zomer in" werd op zaterdag 23 april
waarin allerlei technieken aan de orde
dat de rekonstruktie van het kruispunt De Horsterkamp/Ruurlose- komen, zoals tekenen met potlood, de landelijke bibliotheekdag gehouden. Of u een wereldreis gaat maken,
weg voor l november 1989 kan worden gerealiseerd. De raad had er Oostindische Inkt, houtskool en het
uw hart verpand aan een Franse camalle vertrouwen in dat het college haar uiterste best zal doen deze werken met aquarel- en plakkaatverf. ping: een optimale vakantie vergt een
datum te halen. In dat geval ontvangt de gemeente Vorden 300.000 De beginnende cursist kan op deze degelijke voorbereiding.
manier kennis maken met allerlei ma- In de bibliotheek zijn reisgidsen, gegulden.
terialen en datgene kiezen wat hem of zondheidswijzers, reisverslagen, kamhaar het meest aantrekkelijk lijkt.
peerplaats- en jeugdherbergadressen.
Het Rijk heeft deze 3 ton nl. beloofd ontnam haar deze hoop. „We hebben
De Vrouwenraad heeft in mevr. Ge- Ook kunt u de zomer in huis haleri
voor rekonstruktiewerkzaamheden zojuist van Rijkswaterstaat de medeluk een goede opvolgster gevonden door thuis te blijven met een boek uit
aan het rijksweggedeelte tussen deling ontvangen dat de aanpassing
voor mevr. Vunderink, die tot eind de bibliotheek. Zo beleeft u misGroeneweg en Rondweg. Dit omdat van dit weggedeelte afgestemd wordt
vorig jaar de cursussen leidde.
schien uw droomvakantie in uw eigen
de gemeente het beheer van die weg op de asfaltoverlaging op dit gedeelte.
kamer.
van het rijk overneemt. De betreffen- En dit vindt pas in 1989 plaats", aldus
Mevr.
Geluk
probeerde
in
deze
10
lesDe bibliotheek zit vol met boeken;
de kruising valt binnen dat stuk.
de heer Slingenberg. De heer Bransen
de
elementaire
beginselen
van
het
voor
een klein bedrag per jaar kunt u
Mocht de datum van l november 1989 denbarg (WD) kreeg van zijn partijniet gerealiseerd worden dan zal wor- genoot te horen dat de aanleg van de tekenen over te dragen. Het goed le- daar volop gebruik van maken. Want:
den overgegaan tot een vervroegde bevoorradingsweg en de herinrichting ren kijken, hoe iets in elkaar zit, de voor de Vordense bibliotheek is het
rekonstruktie van de Zutphenseweg van het dorp twee zaken zijn die los vorm en de techniek zijn van wezen- tijdens de normale openingsuren
lijk belang bij het leren tekenen. In de- ALTIJD bibliotheekdag.
op het gedeelte Rondweg-School- van elkaar zijn gekoppeld.
ze
opzet is zij goed geslaagd.
Zij onderschrijft het motto „Met een
straat.
De raad stelde een krediet van 10 milVoor
beginners
en
gevorderden
was
boek de zomer in" dan ook volledig
De raad trakteerde het college deze le beschikbaar om voorbereidende
avond op komplimenten. De heer W. werkzaamheden te kunnen treffen bij dit een leerzame cursus. De cursus zal en heet u van harte welkom.
Voortman (PvdA) noemde de aanpak het kruispunt Klumper.
van het college geloofwaardig. „Het is Teneinde de bebouwing van het tereigenlijk een weg met weinig hobbels rein van de voormalige zuivelfabriek
op zijn weg", zo formuleerde hij.
te bespoedigen nam de raad deze
Mevrouw Aartsen (CDA) hoopte dat avond een voorbereidingsbesluit. „We
het gedeelte van de Zutphenseweg kunnen dan sneller werken", aldus
tussen de Rondweg en de Steege mid- loco-burgemeester J.F. Geerken.
dels het aanbrengen van verkeers- De raad stelde f 4.100,- beschikbaar
geleiders „naar voren" gehaald zou voor de aanleg van een toegangspad
kunnen worden.
naar en wandelpad rond kasteel
Wethouder Mr. Slingenberg (VVD) Vorden.

Aanpak college inzake
verkeersomleiding geloofwaardig

tie.
Dhr. Wullink nam in 1950 reeds de
schoenmakerij van de firma Olthuis
aan de Dorpsstraat over. Driejaar later, op l mei om precies te zijn, werd
ook de bijbehorende winkel zijn eigendom.
Om aan de eisen van de tijd te kunnen
blijven voldoen, onderging de zaak in
35 jaar drie ingrijpende verbouwingen, terwijl onlangs nog besloten werd
tot het vernieuwen van het front van
de winkel. „Omdat wij ouder worden,
wilden we de zaak een jonger aanzien
geven," aldus dhr. Wullink lachend.
Ondanks dat „ouder worden" hoopt
Wullink, die twee vrouwelijke personeelsleden in dienst heeft (waaronder
zijn dochter), nog vele'jaren op dezelfde (geschoeide) voet door te gaan.
„Een dorpswinkel is heel anders dan

een zaak in de stad", zegt hij. ,Je hebt
veel meer contact met de klanten."
Dat laatste erkent ook mevr. Wulink,
die dertig jaar geleden een cursus voor
pedicure volgde, zodat zij klanten met
voetkundige problemen zou kunnen
helpen en adviseren in het kopen van
passende schoenen. Na al die tijd
heeft mevr. Wullink nog altijd haar eigen klantenkring en verzorgt zij daarnaast nog de boekhouding van de
zaak.
Wie een kijkje wil nemen bij de jarige
firma Wullink heeft het voordeel voor
de zaak te kunnen parkeren. Bovendien kan men tot en met 7 mei profiteren van tien procent jubileumkorting.
In verband met de inkoop, is Wullink
op maandagen echter gesloten.

Met een boek
de zomer in

Slagerij Vlogman
gaat met de tijd mee

Honderd ouderen aanwezig bij
presentatie „Meer bewegen"
Onder afljnciën van de Stichting Welzijn Ouderen wérdW in de
sporthal aan het Jebbink een sportinstuif alsmede de presentatie
van „Meer bewegen voor ouderen'" gehouden. Gezien de opkomst
(er waren plm. 100 ouderen aanwezig) en gezien het enthousiasme is
Moren
deze mid
volledig geslaagd en heeft het volgens de orgai^ht
achtingen beantwoord.
aan de v
Bij de aanvang werd eerst het woord
gevoerd door de heer J.J. v.d. Peyl in
zijn funktie als voorzitter van de werkgroep „Meer bewegen voor ouderen".
Hij vertelde dat de organisatie drie
maanden met de voorbereiding voor
deze dag is bezig geweest. „Door het
overlijden van twee bestuursleden
van de „Stichting Welzijn Ouderen"
zijn de voorbereidende werkzaamheden voor deze dag wat bemoeilijkt",
zo sprak v.d. Peyl. Hij bedankte mevr.
E. Broekhuizen-Rietema, de beroepskracht van de Stichting Welzijn Ouderen voor haar aandeel in de werkzaamheden.
De heer v.d. Peyl hoopte dat de aanwezigen via „mond tot mondreklame" zullen doorvertellen hoe fijn en
gezond het is om samenjets te doen.
De heer Henk Rozie, provinciaal consulent van het Meer bewegen voor ouderen in deze regio, wees eveneens op
de belangrijkheid van het samen dingen doen.
„Dan krijg je meer plezier in je leven

NIEUWS IN T
De aan de Dorpsstraat 4 gevestigde schoenhandel Wullink bestaat
zondag exact 35 jaar. By deze enige gespecialiseerde schoenwinkel in
Vorden, die bezocht wordt door mensen uit de hele regio, kan men terecht voor goede middenklasse schoenen voorzowel dames als heren,
de betere merken kinderschoenen, comfortschoenen, sportschoenen,
rubberlaarzen, lederwaren en alle aanverwante artikelen én repara-
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Van de winkeliersvereniging kregen
wij het volgende bericht.
Vorige week /yn de, door veel mensen
gewaardeerde, bloembakken geplaatst.
Er is rekening gehouden met de gemaakte opmerkingen in verband met de
begaanbaarheid van ons dorp.
De vereniging vraagt of mensen, die
toch hinder ondervinden van een bepaalde bloembak, contact op willen nemen met de winkelier. U kunt eventueel
ook bellen met één van de leden van de
winkeliersvereniging of met de Stichting Welzijn Ouderen.
WU zg'n bhj met deze positieve reactie
op de door ons georganiseerde avond
van 13 april j.l.

• Vrouwenclub Medler
Op de bijeenkomst van 11 april werd
de avond verzorgd door slager Rodenburg. Voor de pauze vertelde Jan Rodenburg over het slagervak, de aankoop en bereiding van het vlees. In de

en vergeet je alle narigheid", aldus
Rozie.
Hierna konden de ouderen daadwerkelijk aan de slag. Laura Wismeyer,
docente ging met een groep gymnastiekoefeningen doen. Oefeningen die
allemaal op de stoel gedaan kunnen
worden, waarbij armen en benen volop in beweging komen.
Jopie Wullink, eveneens docente Gestoken in de Keurslagers uniformen (v.l.n.r.): medewerkster A ns, dhr. D. Vlogdeed een balspel waarbij alle aanwezi- man, medewerker Rob, mevr. H. Vlogman en niet te vergeten zoon Gerben.
gen in een grote kring aan mee konden doen. Trees Woltjer liet zien hoe
Vorige week woensdag opende Keurslagerij Vlogman haar gemoderje middels volksdansjes ook veel kunt
bewegen. De dames brachten onder niseerde winkel. Deze heeft een echte gedaanteverwisseling ondergaan. Fris van kleuren en ruim van opzet Men is er goed in geslaagd
meer een leuke „voorjaarsdans".
De Vordense sportverenigingen wa- om de/e Ifde ruimte een geheel ander gezicht te geven. Vooral de koelren ook aanwezig om de mensen tekst vitrines doen 't uitstekend.
en uitleg te geven over onder meer tafeltennis, volleybal, koersbal en verschillende sporten die met rackets
worden beoefend. Al met al bijzonder
geslaagd. Binnenkort volgt er een evaluatie om te bekijken of er soms behoefte is aan nog andere sporten of
spelletjes.

Knappe prestatie!

pauze konden er vragen worden gesteld.
Na de pauze was het woord aan mevr.
Rodenburg. Ze had verschillende
hapjes en tips voor de dames. Ook kon
er geproefd worden, wat bijzonder in
de smaak viel.
Op 25 april werd de avond verzorgd
door een zestal leden van de club. Ze
brachten voor ons een bonte avond
met liedjes en gedichten en schetsjes
van o.a. de kleine man, een TV-programma en een stukje van de zusters
Langenkamp (Jopie Hulstijn en Mieneke Wesselink).
Tot slot van deze avond werd er stoelendans gedaan. De voorzitster bedankte de dames mevr. Lenderink,
mevr. Knoef, mevr. Weenk, mevr.
Wiggers, mevr. Hulstijn en mevr.
Wesselink voor het verzorgen an deze
avond.
Op 17 mei gaan de dames midgetgolven in Ruurlo en vertrekken 's middags per fiets vanaf café Eijkelkamp.
• Hartstichting
De kollekte t.b.v. de Nederlandse
Hartstichting heeft in de regio Vorden
een bedrag van f 5573,70 opgebracht.

Tydens de Oost Gelderse B akkers-vakwedstry den wisten dhr.
P.G.H. van Asselt en zoon D. van Asselt liefst 9 prijzen in de wacht
te slepen, tw.: Eervolle vermelding Krentenbusbrood - Eervolle vermelding Vulkoeken - Eervolle vermelding Boterkoek ongevuld Eervolle vermelding Mueslibol - Tweede prys met Eervolle vermelding Tarwebusbrood - Derde prys met Eervolle vermelding Waterbusbrood - Derde prys met Eervolle vermelding Spritsjes - Eervolle
vermelding Botercake en Eervolle vermelding Rozynenbusbrood.
De wedstrijden weden te Winterswijk gehouden, dit jaar met een speciaal feestelijk tintje, nl. 't vijftig jarig bestaan van de Oost Gelderse
Bakkersbond.
Voor onze Vordense bakkers een mooi resultaat. Proficiat!

Jawel, zo kan uw geld
óók rollen

OCCASION BEURS LOCH

Johan L. kreeg als gepensioneerd chauffeur een hersenbloeding. Zijn liefste wens was om toch zijn we
kelijks uitje te blijven houden. Dankzij een aanvullende
bijdrage van AVO-Nederland heeft hij nu een rolstoel
waarmee hij naar zijn harmonieclub gaat

POS

Postbus 850
3800 AW Amersfoort
Tel. (033) 63 52 14

AUTOMOBIELEN
ff^VJ ALLE BEKENDE MERKEN
VOLGENS DE ERKENDE |£££) OP MEERDAN 5000 m2 AAN DE
BOVAG-SELECTIE
BOVAGZUTPHENSEWEGTE LOCHEM
-£ÓN6AG~1
TOEGANG GRATIS

A VO-Nederland
vereniging voor arbeid en welzijn
voor mensen met een handicap

8 MEI

STEUN DE COLLECTE GIRO 625000

03-1985
340 L, 3-drs. wit
10-1985
340 Winner, rood, 3-drs._
01-1986
340 G L Sedan 1700, rood
09-1985
340 DL 1700, 3-drs., wit_
09-1985
340 S pee., diesel, 3-drs., wijnrood.
05-1982
340 GL, aut., 5-drs., zilver
09-1985
340 DL, aut., 3-drs., groen met.
340 DL S pee., diesel, groen met., 3-drs..
01-1986
03-1985
360 Sedan, LPG. zilver met
05-1985
360 GL Sedan, zilver met.
04-1985
360 G L Sedan, LPG, l.bleu met
schuifkanteldak, radio-cass. ree., 4 speakers, gordels achter
05-1987
VOLVO 360 Inj. Sedan, LPG, sunroof, antraciet
04-1986
VOLVO 245 DL, LPG, wit
09-1984
VOLVO 244 G L, diesel, antraciet met
10-1984
VOLVO 740 G L, diesel, blauw met
11-1986
VOLVO 740 G L E state, LPG, goud met.,
radio-cass. ree., trekhaak
06-1987
VOLVO 480 ES, zwart
04-1985
VOLVO 740 GL, zilver/airco, 1e eig.
Andere merken:
12-1985
MERCEDES 200, benzine, aut., lichtblauw met
(oud model), schuifdak, centr. vergr., radio
01-1988
PEUGEOT 505 GR Break, blauw
01-1988
MAZDA 323 Hatchbak 1.5 GLX, 3-drs._
01-1986
AUDI 80 CC, smoke zilver
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO
VOLVO

o
o

32.000 km
45.000 km
30.000 km
70.000 km
87.000 km
77.520 km
45.000 km
94.800 km
92.000 km
77.000 km
85.000 km

tto

59.000 km
51.000 km
150.000 km
1 78.000 km
68.000 km
9.000 km
47.000 km
35.000 km
5.500 km
5.000 km
31.500 km

o
QJ

o3

o5 C
o

tv

Automobielbedrijf Deunk-Hendriksen
Groenloseweg 13A - Ruurlo - Telefoon 05735-2743

uw

briefpapier
komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt.

CtHTIfKUTHOUOU

lid Koninklijk
Verbond van
Grafische
~
Ondernemingen

CD

DRUKKERIJ

Telefoon b.g.g. 05735-2808
05430-18449

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEWON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

vrijetijdskleding

Verbouwings OP—OP ruiming bij

l U bberSWOOlFDWO DDk(§l

10-50% kortingen

'f

sportief
SWETSHIRT

'

met bijpassend rokje.
kleuren: lila, olijfgroen en zacht geel

Toonkamermodellen

Bankstellen

Slaapkamers

in leer, stof-lamoes, o.a.
grijs/blauwe stof van 1950,

10-15-30% korting

voor 1490,-

Schuifdeurkasten

FOCUSPRIJS:

in diverse uitvoeringen.
Uitlopende serie

vanaf 169,-

DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

ULFT
LOCHEM

Bankjes
in 2 en 2V2 zits
modern en klassiek.

totale leegverkoop
van 40 rollen kamerbreed tapijt
o.a. grijs/beige

merktapijt
voor zwaar gebruik
1 00%

WOl open pool, jute rug

van 325,- voor 225,—

OP=OP

(ook met draaideuren)

veel modellen

Matrassen

o.a. Semi klassiek model
met prachtige stoffen
naar eigen keus

GordijnStOffen van de rol

van 1290 voor 895,—

zeer voordelig

in polyether, rubber en
binnenvering. Zeer ruime keus.

TOT ZIENS BIJ FOCUS

3 en 2-zits

blank eiken, donker en wit,
diverse breedtes

Vanwege nieuwe presentatie

2000 m2 showroom
latere levering mogelijk
uw oude meubels
nemen wij in

lubbers

raadhuisstraat 45 hengelo gld.

zolang de voorraad strekt

telefoon 05753-1286

de blauwe hand
burg.galleestraat 36
72si ec vorden

Samen met onze medewerkers hebben wij 25 jaar gebouwd,
verbouwd en hard gewerkt om van „de Rotonde" te maken tot wat het
nu is geworden: Bekend om zijn goede keuken, Rest.-Grill „de Rotonde".

05752.2223

Heren
overhemden

Japonnen
maat 38-50

sieraden, sjaals
aardewerk, potjes, doosjes
kunstkaarten, reprodukties
weefsels, glas uit india
afganistan, guatemala

korte mouw

(houten) dierfiguren o.a.
olifanten, kippen, kamelen,
vogels, paarden, muizen,
eenden, hazen, hanen

Met een goede naam is de hele regio, begin dit jaar nog
bekroond door de ANWB met een derde open bestekje.
Vooral na de uitbreiding van „'t Pantoffeltje", met een nog steeds
groeiend aantal partijen, lijkt het ons verstandig om ons daar helemaal
op te concentreren.
Met weemoed nemen we afscheid van onze „Rotonde".
Daarom zijn we zo blij in de familie Korhorn opvolgers te hebben gevonden, die over service, koken en gastheerschap uitgesproken
goede ideeën hebben.
Hoe kan het ook anders met zo'n Horeca-familie: ma Joke, chef kok van
haar vak, zoon Paul, ook kok en pa Wim, al ruim 20 jaar als gastheer in de
Horeca.
Daarom kunnen wij U de familie Korhorn van harte aanbevelen!
Nico en Tine van Goethem.

kado's voor
zondag 8 mei
of voor alle andere dagen

Alleen vandaag en morgen kunt u onze waardebonnen nog besteden!

koninginnedag
zatedag 30 april open

NA EEN LANGE WINTER
M oezel vaka ntie
ie huur Caravan s

goed uitgerust met ons het voorjaar in.
Zowel nieuw en gebruikt, voorradig.

- met grote voortent.
- Volledig huishoudelijk
ingericht.
- Op camping in Duitsland.
- In het prachtige Moezeldal.
- Plaats Pommern a/d Mosel.
- 8 km van Cochem.
- Totale afstand 300 km.

VELE AANBIEDINGEN

fam. Lovink, Thorbeckestraat 22, 7021 AX Zelhem,
tel. 08342-1548.

Graag tot ziens op onze open dag op vrijdag 6 mei!
Wim, Joke en Paul Korhorn.

o.a. Honda maaiers
HR 1 7-3 van 1230,- voor 990
HR 19-4 PB van 1590,voor 1350,HR 19-4 SB van 2015,
voor 1625,-

Vrijdag 6 mei houden wij

Een echte

,Jowe

HR194

Keyenborg - Hengelo (Gld.)
Branderhorstweg 5 - tel. 05753-20 26

Gevraagd voor direkt:

handige
jonge man
Weekblad Contact
graag
en goed gelezen

voor winkel en stofeerwerkzaamheden. In bezit van rijbewijs B.E.

lubbers

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor groter
licht doorlaat en helder gezichtsveld in de
merken

Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

Uw inlijstwerk
wordt door ons

Touringcar bussen
Grootte: 20 - 30 - 40 - 45 50 - 54 - 58 en 63 personen

vakkundig
verzorgd
Keuze uit ca. 50 soorten.

Scherpe prijzen!

doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Er zijn twee adressen waar u
| lekker kunt eten:
het uwe en het onze
j
Café-Restaurant

voorheen GTW reizen
HAVI Tel.:
05758-1334

't Wapen
van 't Medler

Wij rijden ook dagelijks naar de keukenhof
Dorpsstraat 7-9 - 7251 AA Vorden
Tel. 05752-1567

(bij voldoende deelname)

Off. OPEL-ISUZU-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE WJ. v.d. KOOI
STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE
EN SCHERP GEPRIJSD!
3-drs. 1200S

Een hapje en drankje
staat voor U klaar!

En natuurlijk is het ook
feest voor de kleintjes:
Alle kinderen kunnen
tussen 16.00 en 17.00 uur
GR A T/S een lekker Soft Roomijsje
komen halen!

Restaurant Grill
„de Rotonde"
fam. Korhom
Kerkstraat 3 - Vorden - Tel.: 05752-1519

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634
Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoeken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc., etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost
MEER GELD!

Off. OPEL-ISUZU-dealer

74.000 km groen metallic
10-'83
bij 12.000 km al f 300,- voordeel per jaar
69.000 km goud metallic
5-'84
OPELKADETT 3-drs. 1200 S LPG
bij 18.000 km al f 700,- voordeel per jaar
129.000 km bruin
6-'83
OPELASCONA 2-drs. 1600 S LPG
bij 14.000 km al f 400,- voordeel per jaar
OPEL REKORD 5-drs. 1800 S Caravan LPG onderbouw 59.000 km, blauw 3-'85
bij 25.000 km al f 300,- voordeel per jaar
87.000 km wit
1-'85
VOLVO 340
3-drs. 1400 S LPG
bij 13.000 km al f 200,- voordeel per jaar
46.000 km wit
2-'87
RENAULT R9 GTX 4-drs. 1700 S LPG
bij 15.000 km al f 900,- voordeel per jaar
7-'83
VWGolf
3-drs. 16D
Diesel 123.000 km blauw metallic
bij 22.000 km al f 950,- voordeel per jaar
4-'83
OPELKADETT 3-drs. 16D
Diesel 150.000 km groen metallic
bij 15.000 km al f 650,- voordeel per jaar
1 -'84
OPELKADETT 3-drs. 16D
Diesel 131.000 km groen
bij 20.000 km al f 800,- voordeel per jaar
73.000 km wit
5-'85
OPELKADETT 3-drs. 16 D
Diesel
bij 17.000 km al f 680,- voordeel per jaar
1-'86
OPELKADETT 3-drs. 16D Diesel GL 50.000 km blauw metallic
bij 24.000 km al f 1000,- voordeel per jaar
70.000 km met kofferbak, zilv. m. 4-'86
OPELKADETT 4-drs. 16D
Diesel
bij 22.000 km al f 900,- voordeel per jaar
OPELKADETT

ledereen
is van harte welkom op die dag
van 17.00 tot 22.00 uur.

Martens
steeds

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN!

OPEN HUIS
en willen graag met U kennis maken.

WAPEN- EN SPORTHANDEL

raadhuisstraat 45 hengelo gld.
tctefoon 05753-1286

Na lang zoeken hebben wij in „de Rotonde" een zaak naar ons
hart gevonden.
Zeker ook omdat het op zo'n prachtig punt in het mooie dorpje Vorden is
gelegen.
Wij hopen dat U ons hetzelfde vertrouwen geeft als U de afgelopen 25
jaar aan de familie van Goethem heeft geschonken.

LPG

STEEN-GOED
FESTIVAL
VRUDAG 26 APRIL
op 6 lokaties spelen acht popgroepen!
Passé partout a f 12,50 verkrijgbaar
bij alle Horeca zaken in Steenderen.
Opening festival
om 20.45 uur
in de poptent.

OPEL-Service W. J.£?KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM
Off. OPEL-ISUZU-dealer

TEL. 05730-2555
[ALLE AUTO'S MET 100% V.D. KOOI GARANTIE - INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK!

Off. OPEL-ISUZU-dealer
STICHTING POPBELANG ACHTERHOEK

Programma Öranjefeest 1988
os 15 uur JEUGDPROGRAMMA
Oriënteringsrit per fiets voor schoolkinderen vanaf
groep 7 en zij die elders scholen bezoeken t/m 14 jaar.
Mededelingen hieromtrent worden op school verstrekt.
BLIKVANGER door THEATER PULVER
in het Dorpscentrum.
Deze eigenzinnige solovoorstelling is voor kinderen en
volwassenen. Spannend, beeldend theater, gespeeld
door Huub de Bode van Theater Pulver. Georganiseerd
door de Stichting Jeugdsociëteit, een jeugdprogramma
voor kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van de Basisscholen en voor kinderen welke scholen elders bezoeken.
09.30 uur: Oriënteringsrit per fiets voor 1 5-jarigen en ouder. Men
kan zich opgeven achter de Basisschool dorp, waar ook
wordt gestart.
Prijzen afhalen tussen 12.00-12.30 uur aan de
Basisschool dorp. Inschrijfgeld f 1,50 p.p.
Prijzen die niet afgehaald zijn, kunnen om 17.00 uur bij
de prijsuitreiking in Hotel Bakker afgehaald worden.

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen kunnen de gehele dag gebruikt worden. De kinderen van de basisscholen ontvangen deze vrijkaartjes op de scholen.
Kinderen t/m 12 jaar die een school buiten Vorden bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen bij de Am robank op 27 april.
Muzikale medewerking aan dit morgenprograrrjma wordt verleend
door muziekvereniging

Concordia

Middagprogramma
14.00uur SPEKTAKULAIRE
STRATENRACE
verzorgd door VAMC „de Graafschaprijders".
Parcours Kerkstraat/Dorpsstraat.
In de pauze zal de muziekvereniging

SURSUM CORDA

10.00uur VOGELSCHIETEN

De
Oranjeverengng
wenst u
een
prettig
Öranjefeest

voor dames en heren aan de Horsterkamp. Tevens is hier
gelegenheid tot buksschieten op de personele en vrije
baan.Deschutterskoning(in) wordtom17.00uurgehuldingd in de zaal van Hotel Bakker.
Inschrijfgeld vogelschieten f 5,-. Voor leden van de Oranjevereniging
f 1,50 korting op vertoon van de lidmaatschapskaart. N a de derde ronde f 1,50 bijbetaling.
Inschrijfgeld buksschieten personele baan f 4,- per 2 kaarten van 3
schoten. Vrije baan f 2,- per kaart van 3 schoten.
Inschrijven 09.30 uur.

een show ten beste geven.
16.30 uur:

AFHALEN VAN DE SCHUTTERSKONING(IN)
Dit geschiedt door het bestuur van de Oranjevereniging
in een open landauer, waarna een rondrit door het dorp
met medewerking van muziekvereniging "Sursum Corda".

17.00 uur: HULDIGING VAN DE KONING(IN)
EN PRIJSUITREIKING DIVERSE SPELEN
De huldiging van de Koning(in) en de prijsuitreiking van
het vogelschieten, baanschieten, ringsteken en andere
spelen en wedstrijden, vinden plaats in Hotel Bakker.

1000 uur VLAAMSE SPELEN
in de Dorpsstraat.

1000

VOGELGOOIEN

Vanaf 10.00 uur 's-morgens is er stemmingsmuziek in De Herberg,
't Pantoffeltje, Hotel Bakker en d'Olde Smidse.

op het terrein bij café Eskes.
10.00 uur:

MUZIEKSHOW

gratis entree
De Jeugdsoos 't Stampertje is deze dag ook geopend.

Muziekvereniging "Concordia" zal in
show verzorgen.

10.15 uur:

RINGSTEKEN

Om het nog gezelliger te maken
zal van 10.00 uur tot 14.00 uur de

Aanspanning "In de Reep' n" organiseert het ringsteken
per dogkar voor dames en heren in de Dorpsstraat.

ORIGINAL

Prijzen worden bekend gemaakt en uitgereikt om 17.00 uur in Hotel
Bakker. Inschrijfgeld f 2,-. Voor leden van de Oranjevereniging f 1 ,korting op vertoon van de lidmaatschapskaart.

REBOUND
JAZZ BAND

10.45 uur JEUGDPROGRAMMA

Zaterdag 30 april

BLIKVANGER door THEATER PULVER

optreden op verschillende
plaatsen in het dorp.

in het Dorpscentrum.

08.00 uur:

KLOKLUIDEN
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 van de basisscholen
en de kinderen van dezelfde leeftijd die een school elders bezoeken, verzamelen zich per school op het plein
achter de Openbare Basisschool.

08.15 uur:

Vertrek vanaf Openbare Basisschool, voorafgegaan
door de muziekvereniging 'Concordia'
* Opstellen schoolkinderen op het van Arkelplein.
* Opstellen muziekvereniging.
* Welkomstwoord voorzitter Oranjevereniging.
* Hijsen vlaggen door padvinders van de padvindersgroep 'David G. Alforcf onder begeleiding van de
trompettist Dirk Jan Wesselink.
* Zingen Vordens Volkslied (3 coupletten).

Deze eigenzinnige solovoorstelling is voor kinderen en
volwassenen. Spannend, beeldend theater, gespeeld
door Huub de Bode van Theater Pulver. Georganiseerd
door de Stichting Jeugdsociëteit, een jeugdprogramma
voor kinderen van de groepen 1 1/ m 3 van de Basisscholen en voor kinderen welke scholen elders bezoeken.
Einde van de voorstelling ca. 12.00 uur. In verband met de verkeersdrukte worden ouders verzocht hun kinderen om 10.45 uur in de zaal te
brengen en om 12.00 uur vanuit de zaal weer op te halen.

A vondprogramma
DANSEN
in de zalen:
* Hotel Bakker
* Zaal de Herberg
* Bar-Bodéga 't Pantoffeltje

* Onthulling plaquette Beatrix Linde.
* Toespraak Loco-burgemeester de heer J.F. Geerken.
* Aanbieden cadeau aan het gemeentebestuur.
* Zingen Wilhelmus coupletten 1 en 6.
* Dankwoord voorzitter Oranjevereniging.
* Afmars muziekvereniging met schoolkinderen.
* Route: Staringstraat - Wehme - Nieuwstad - Raadhuisstraat. Ontbinding nabij Dorpscentrum.

SFEER EN GEZELLIGHEID!
* Zaal d'Olde Smidse
• Café Denk

In de verschillende horeca-gelegenheden is de gehele dag stemmingsmuziek
HOTEL BAKKER
DE HERBERG
10.00-14.00 uur in het café "Hanska Duo".
15.00-17.30 uur Orkest "Expresse".
Vrij entree.
Vamaf 20.00 uur "Hanska Duo" in het café.
Vanaf 20.00 uur Orkest "Expresso". Entree f 6,
leden Oranjevereniging f 5,-.

'T PANTOFFELTJE
Gehele dag stemmingsmuziek met "de Woodpeckers". Vrij entree.
Vanaf 20.30 uur dansorkest "Hammond Four".
entree f 6,-, leden Oranjevereniging f 5,-.

Vanaf 15.00 uur in het café pianist Hans Nossept.
Om 20.00 uur in de grote zaal het dansorkest
"Return Combo".
N.B.: de konsumptiemunten van
de Herberg, 't Pantoffeltje en Hotel B akker
kunt U over en weer besteden.

D'OLDE SMIDSE
Vanaf 14.00 uur stemmingsmuziek door organist
Hans Böhmer.

CAFÉ U EN K
Sfeer en gezelligheid.
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

• Plattelandsvrouwen kregen
verkeersles
De dames van de afdeling Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen hebben dit keer tijdens de maandelijkse bijeenkomst bezoek gehad
van autorijschool Hilferink. Vader en
zoon Hilferink lieten de dames middels dia's diverse verkeerssituaties
zien, om op deze manier de verkeerskennis van de dames wat op te frissen.
Aan deze „verkeersles" was een kwis
verbonden waarvoor enkele prijsjes
beschikbaar waren gesteld.
De eerstvolgende bijeenkomst van de
dames is gepland op 18 mei. Dan zal
Yvonne Keuls een lezing verzorgen.

Verjaardag H KM. Prinses Juliana
en de viering van de 50ste verjaardag van Hare Majesteit
Koningin Beatrix.
Tevens hoopt Mr. Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot
H KM. van Prinses Margriet
op deze dag zijn 49e verjaardag te vieren.
Zie speciaal feestprogramma

Gezelligheid troef bij Achterhoekse avond

Zeer goed spel van de
TAO Wildenborch
De Oranjevereniging organiseerde zaterdagavond als „voorproefje" op het aanstaande Koninginnefeest een Achterhoekse Avond.
De belangstelling voor dit „avondje-uit" was zeer goed.
De voorzitter van de Oranjevereniging, de heer H.G. Wullink, maakte in
zijn openingswoord bekend dat de ledenwerfaktie die de vereniging onlangs in de Kranenburg en de Ruurloseweg heeft gehouden in totaal 35
nieuwe leden heeft opgeleverd. Dat
betekent dat het totale ledenbestand
daardoor op circa 800 leden is terecht
gekomen.
De Oranjevereniging krijgt geen jaarlijkse subsidie, door zelfwerkzaamheid en de jaarlijkse bijdrage van de
leden worden de touwtjes aan elkaar
geknoopt. De voorzitter maakte het
gemeentebestuur er wel op attent dat
voor de bevrijdingsfeesten in 1990 wel
een forse bijdrage verwacht wordt,
het is per slot een feest voor iedere
Vordenaar. De loco-burgemeester die
aanwezig was met zijn echtgenote
kan nu alvast gaan sparen, aldus de
voorzitter.
De Achterhoekse Avond op zich bestond uit twee gedeeltes. Voor de pauze was er een uitvoering van de Wildenborchse toneelvereniging TAO.
Onder regie van de heer J. Huidink
kregen de Wildenborchers met het
blijspel „Bokkesprongen" de zaal volledig „plat". Het stuk werd in het dia-

lekt gespeeld en speelde zich af rondom de boerderij van de 71-jarige
Hendrik Schotkikker (gespeeld door
Harry Dinkelman). De neven en nichten (rollen gespeeld door Appie
Klein Brinke, Jurrie Klein Brinke,
Reinier Klein Brinke en Dinie Schooien) hoopten vurig dat oom Hendrik
„de pijp" uit zou gaan, want dan was
er immers een leuke erfenis te verdelen. Het tegendeel gebeurde echter.
Oom Hendrik kwam plotsklaps met
een oude Duitse jeugdvriendin, Edeltraut Auguste Gruber (Dinie van
Ark), op de proppen. Begrijpelijk dat
oom Hendrik wel iets anders te doen
had dan aan doodgaan te denken! Op
gegeven moment was het dan toch
zover, althans die veronderstelling
leefde.
Oom Hendrik was nl. per vliegtuig
met zijn Edeltraut naar Californië vertrokken om daar de kinderen van
Edeltraut te bezoeken. Toen de neven
en nichten hoorden dat het vliegtuig
was verongelukt (een melding via het
Journaal) werden de mouwen opgestroopt en werd begonnen met het
huis van Oom Hendrik leeg te halen!
Dan gaat de deur open en stappen
Hendrik en Edeltraut ongedeerd de

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman
Fricandeau op feestelijke wjjze

Fricandeau leent zich bij uitstek om te braden. Bij zo'n feestelijk stukje
vlees kunnen verschillende soorten verse groenten en kleine gebdkken
aardappeltjes worden gegeven. De fricandeau kunt u ook laten afkoelen
en daarna in plakken snijden. Ze kan dan bij een koud buffet, brunch of
een andere feestelijke maaltijd worden gegeven.
Reken voor 5 tot 6 personen op een fricandeau van l kilo.
Roer in een kom een sausje van 2 eetlepels fijne Franse mosterd, l uitgeknepen teentje knoflook, wat zout en (veel) grof gemalen peper.
Maak de fricandeau eerst droog met keukenpapier en wrijf het vlees
daarna met het mosterdmengsel in. Laat het vlees een halfuurtje (langer
mag ook) liggen.
Verhit in een braadpan 100 gram boter en wacht tot het schuim op de boter voor een groot deel is weggetrokken. Leg het vlees in de hete boter en
schroei het in 5 tot 7 minuten rondom dicht. Voeg een extra klontje boter
(ca. 35 gram) toe en temper de warmtebron. Reken op een braadtijd van
40 tot 50 minuten, afhankelijk van de dikte van het stuk vlees.
Keer het vlees geregeld om en bedruip het met de braadboter. Neem het
vlees na het braden uit de pan. Wikkel het in een stuk folie en laat het een
kwartier rusten.
Verwijder de braadboter uit de pan. Blus de pan met 2 deciliter bouillon
(eventueel van een tablet, korrels of poeder) en l deciliter droge witte
wijn of met droge sherry. Roer alle aanzetsels van de bodem van de pan
goed los. Schenk het vocht door een zeer fijne zeefin een klein pannetje.
Laat alles zolang koken tot er door het indampen niet meer dan l deciliter is overgebleven. Voeg er 1/4 liter slagroom (op kamertemperatuur)
aan toe en roer alles goed door. Laat de saus dan nog zolang heel zachtjes
doorkeken tot ze licht gebonden is. Voeg er eventueel een beetje zout
en/of peper aan toe.
Snijd het vlees in niet al te dunnen plakken. Leg ze zoveel mogelijk in het
oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal. Schik er bij voorkeur drie tot vier verschillende soorten groenten (bij voorbeeld roosjes
broccoli of bloemkool, haricots verts, struikjes witlof en spruitjes) rondom.
Geef er kleine gebakken aardappeltjes bij. Dien de saus apart in een sauskom op.
Bereidingstijd: 40-50 minuten.
Energie per portie: plm. 1615 kJ (385kcal).

kamer binnen. De neven en nichten
dropen beschaamd af en de beide
„verliefden" leefden uiteraard nog
lang en gelukkig.
Aan het blijspel werkten verder nog
mee: Frida te Lindert (tante van Hendrik) en de buurlui Frans Staring en
Erica Kornegoor. Grime: Willemien
Flierman; souffleuse: Janny Sligman.
Decors en kleding werd door TAO
zelf verzorgd.
Na de pauze was het de beurt aan de
Akkordeonvereniging uit Varsseveld.
De musici brachten een gevarieerd
programma van operette tot b.v. vertolkingen van James Last. Aan het
slot zong de zaal uit volle borst mee
tijdens een gezellige potpourri. De
avond werd besloten met het zingen
van het Wilhelmus. Voorzitter Wullink die de leden van TAO alsmede de
dirigent van de akkordeonvereniging
in de bloemetjes had gezet, riep de
Vordenaren op om donderdag mee te
helpen het dorp te versieren.
Voor het programma van a.s. zaterdag
zijn vele nieuwe spelen ingebracht,
verzorgd door Stichting Jeugdsoos
Stampertj^jfre speciale feestkrant.

NIEUWS IN T

KORT

Op 5 mei is het 43 jaar geleden, dat
Nederland werd bevrijd. Wij mogen
hier in vrede leven en voor onze mening uitkomen. Daarom hopen we,
dat u op maandag 2 mei a.s. naar onze
schrijfavond in het Dorpscentrum
komt, om brieven te schrijven ten behoeve van hen, die het slachtoffer zijn
van onderdrukking.
De brieven gaan deze maand naar:
Syrië, waar Riad Al-Turk, een 58-jarige
advocaat en gewetensgevangene die
al sinds 1981 ernstig ziek is. Amnesty
vernam in 1984 dat hij meerdere malen werd gemarteld en niet de benodigde medische behandeling kreeg
voor suikerziekte.
Tsjaad, waar Mardié Ibrahim en haar
moeder Mabrouka Houni Rahil in het
geheim en zonder aanklacht of proces
worden vastgehouden.
Hongarije, waar Zsolt Keszthelyi, een
24-jarige redacteur van een niet-officieel tijdschrift is veroordeeld tot drie
jaar gevangenisstraf omdat hij weigerde zijn militaire dienstplicht te vervullen.
Militaire dienst is verplicht in Hongarije en alternatieve dienst is alleen
mogelijk voor leden van enkele kleine
godsdienstige sekten. Amnesty International is van mening dat alle mensen die onderworpen worden aan
dienstplicht, het recht moeten hebben te weigeren wegens hun geweten
of diepe overtuiging.
Zij moeten een alternatieve dienst
kunnen vervullen buiten het militaire
apparaat.

SPORTNIEUWS
• Vorden wint vry
gemakkelijk van MEC: 3-1
Qua inzet wel een verschil met vorige
week toen Vorden en MEC elkaar in
Miste ontmoetten en de thuisclub
nog een theoretische kans had op promotie en Vorden zoals bekend via een
1-1 gelijkspel naar de KNVB promoveerde.
De return zondag in Vorden was in
feite een wedstrijd die gespeeld werd
om des keizers baard. Met andere
woorden een wedstrijd waarbij niets
op het spel stond. Voor Vorden-trainer De Weerd een goede mogelijkheid enkele jeugdspelers hetzij een
gedeelte hetzij een hele wedstrijd te
laten debuteren. Bert de Jonge die het
op de linkerspitspositie mocht proberen speelde niet onverdienstelijk, terwijl na de rust bleek dat invaller Wilco
Nengerman over een goede traptechniek beschikt. Het komende seizoen
zal leren in hoeverre de jeugd definitief tot het eerste elftal doordringt.
Van Rene Olthof, die halverwege de
tweede helft Wim Harms^^am vervangen is bekend dat hiflMn goede
keeper is. Alleen jammer T>or hem
dat Wim Harms met zijn bere-mentaliteit zich zoals het zich laat aanzien
nog niet uit het Vorden-dcjfcal laten
verdringen!
flp
Wat de wedstrijd op zich betreft. In de
tiende minuut verzuimde Mark v.d.
Linden om Vorden in ideale positie
(de MEC-keeper was reeds geslagen)
op voorsprong te zetten. Slecht wegwerken van Harrie Klein Brinke, vijf
minuten later bood Johnny Oonk de
mogelijkheid te scoren: 0-1.
In de 25e minuut werd het 1-1 toen
Peter Hoevers na een uitstekende
pass van Mark v.d. Linden de bal
ineens op de wreef nam. Vijf minuten
later soleerde Peter Hoevers door de
MEC-defensie: 2-1. Vijf minuten
voor tijd eindigde een prachtige aktie
van Peter Hoevers in een corner. De
op maat door William de Weerd genomen hoekschop werd fraai door Mark
v.d. Linden ingekopt. Eindstand: 3-1.
Uitslagen zondag 24 april:

Vorden l - MEC l 3-1; Vorden 3 Warnsveldse Boys 2 0-1; Warnsveldse
Boys 4 - Vorden 4 2-0; Vorden 6 - Be
Quick 8 2-3; Loenermark 10 —Vorden
7 1-2.
Programma:

Donderdag 28 april:
Loenermark 12 — Vorden 6.
Zondag l mei:
Vorden 2 — Witkampers 3;
Vorden 4 - SVBV 3;
Vorden 6 — de Hoven 7.

• Volleybalseizoen bijna ten
einde
De volleybalcompetitie zit er bijna op
voor Dash. De dames 2 en 4 zijn kampioen geworden. Dash 2 gaat naar de
promotieklasse, terwijl het vierde
team overgaat naar de 2e klas. Dash 8
speelt dezer dagen nog promotiewedstrijden voor de overgang van de 4e
• Reunie Medlerschool
naar de 3e klas.
De personen die belast zijn met de or- De meisjes A spelen op 7 mei playganisatie van de reunie van de Med- off-wedstrijden, zodat de uiteindelijlerschool, welke op zaterdag 22 okto- ke kampioen in de A-poule bekend
ber in het Dorpscentrum zal worden zal zijn. De rest van de Dash-teams
gehouden, hebben de afgelopen heeft zich gehandhaafd in die klasse,
maanden in totaal 510 uitnodigingen waarin ze het afgelopen seizoen uitverzonden.
kwamen, zodat van een goed volleyInmiddels zijn er vele reakties binnen, baljaar gesproken kan worden.
terwijl diverse oud-scholieren ook Uitslagen Dash
foto's en anekdotes hebben opgezon- Dames:
den. Het ligt nl. in de bedoeling om Dash 3-DVO 2 1-2; Dash 6-Sp. Deter gelegenheid van deze reunie ook venter 51-2; Dash 7-WIK 4 2-1; Dash
een fotoboek uit te geven.
8-DVO 7 3-0; Wilhelmina 6-Dash 8
Wil men nog aan de reunie deelne- 0-3.
men dan dient men zich voor 30 april Heren:
aan te melden bij mevr. Ruiterkamp, Dash 2-Hansa 2 0-3; Dash 3-Salvo
Lindenseweg 24 in Vorden.
1-2.

In de avond van woensdag 4 mei 1988 kunnen wij onze gezindheid tonen jegens hen die gevallen zijn in de jaren van
oorlog en bezetting. Wij kunnen onze dankbaarheid getuigen voor hun offer, door deel te nemen aan een stille herdenkingsgang naar het Monument voor de gevallenen. %
Laat iedereen, ook de jongeren, onder ons wel bewust zijn
van de zinrijke betekenis van deze herdenking. Elk jaar 4 mei
dan denken we aan hen, al die mensen die stierven, mannen,
vrouwen en kinderen, in een tijd van onderdrukking, toen
recht en vrijheid weg waren, gaven velen hun leven om die
vrijheid weer terug te krijgen.
Een ieder die wil deelnemen wordt uitgenodigd om 19.00 uur
in de Dorpskerk waar een dienst wordt gehouden om onze
doden te herdenken. Ds. H J. Zwarts uitDoorwerth zal deze
dienst leiden.
Na de dienst begeeft men zich naar de Algemene Begraafplaats alwaar om 20.00 uur enkele minuten stilte in acht zal
worden genomen.
Daarna zal de kranslegging plaatsvinden door de loco-burgemeester dhr. J.F. Geerken. Het Vordens Mannenkoor zal
hier medewerking verlenen.
Een ieder wordt verzocht die avond vanaf 18.00 uur tot zonsondergang de vlag halfstok te hangen.

Eveneens zal op 4 mei, 's morgens om 11.30 uur, de officiële
adoptie-overdracht plaatsvinden van het Oorlogsmonument en 2 oorlogsgraven in Vorden. De gezamenlijke basisscholen uit Vorden nemen deze adoptie op zich. Deze officiële plechtigheid zal worden bijgewoond door de Commissaris van de Koningin in Gelderland Mr. de Bruijne.

• Damesvoetbal
Ratti 1-Meddo
Ratti toonde vanaf het begin veel inzet en strijdlust en kon daardoor het
, initiatief nemen en hun stempel drukken op het duel. De positieveranderingen binnen het team deden daar
geen afbreuk aan. Vele kansen werden gecreëerd, toch liet de openingstreffer lang op zich wachten: het was
L. Spithoven die vlak voor rust wist te
scoren uit een voorzet van C. Addink.
Na rust eenzelfde beeld: de Rattidames bleven sterk aanvallend spelen. De Meddo-verdediging had het
nakijken nadat G. Berendsen de „laatste man" uitspeelde en de score verhoogde tot 2-0. De Meddo-dames
bleven verwoede pogingen ondernemen. De sporadische akties werden
echter vroegtijdig gestopt door de verdediging.
Ondanks de af en toe riante scoringsmogelijkheden bleef de eindstand
2-0.

• Treffers met één been in de
derde klas
Door thuis het tweede team van Taverdo met 9-1 te verslaan, staat het
eerste team van de Treffers met één
been in de derde klas.
F. Schoenaker en S. Hovenkamp
wonnen elk drie partijen maar verloren het dubbelspel. Invaller F. Hovenkamp leverde een prima prestatie
door ook al zijn partijen in winst om te
zetten. Treffers kan donderdag kampioen worden indien de thuiswedstrijd tegen Smash gewonnen wordt.
Het tweede team van de Treffers
heeft door de 8-2 zege ook nog steeds
de mogelijkheid te promoveren. Rolf
Gaspar en F. Schoenaker wonnen elk
drie partijen. Reind de Heus verraste
door twee maal te winnen.
Het jeugdteam sloot het seizoen af
met een 7-3 nederlaag tegen Atak 3.
Wichers won driemaal. Treffers II verloor met 4-6 van Reflex 4.

Een inbreker grijpt de kans
die U 'm biedt!

We willen niet meteen met
het vingertje wijzen, maar inbraak is heel vaak te wijten
aan de vergeetachtigheid van
het slachtoffer. Een briejje op
de deur, sleutel onderde mat
of touwtje uit de brievenbus
zijn de klassieke voorbeelden. Open ramen of balkondeuren: 't gebeurt nog steeds.
Het wordt een inbreker dus
soms wel héél gemakkelijk
gemaakt. Maar om hem tegen te houden, is méér nodig
dan het vermijden van dit
soort „uitnodigingen".
Goed hang- en sluitwerk, bijvoorbeeld. Het merken en registreren van uw waardevolle
bezittingen. Verlichting met
tijdklokken,
eventueel
alarmsystemen, 't hoort er
allemaal bij.

Informatie hierover staat in de brochure „Inbraakpreventie" die u gratis bij het
dichtstbijzijnde politiebureau kunt krijgen.

Informatie m.b.t Afwezigheidsmelding
In het zomerseizoen van 1987 is bij de Rijkspolitie groep Vorden voor het eerst
een project gestart m.b.t. de „Vakantie-afwezigheidsmelding". Over de periode
mei t/m december 1987 werd door 188 personen, in de gemeente Vorden, een afwezigheidskaart ingevuld.
Ook voor de komende vakantieperiode (maar ook daarbuiten), kunt u op het groepsbureau der Rijkspolitie,
Raadhuisstraat 5, weer deze „Afwezigheidskaarten" afhalen.
Indien mogelijk zal er dan weer op willekeurige tijdstippen een controle worden uitgevoerd bij de betreffende
woningen.

VOORKOMING
MISDRIJVEN
LOT ruk van d* poUÜ* in u.

LOGA

Kom vrijblijvend kijken naar onze
zéér uitgebreide collectie

Moederdagkado:

Marjolein Bestin
postpapier
g

Betaal niet teveel!
Koop daarom
bij de vakspeciaalzaak!

Tuinmeubelen en Gazonmaaiers

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

WE HEBBEN MAGNETRON'S VANAF F 289,00 TOT F 1999,00.
RUIME KEUS - GROTE VOORRAAD.
Wij zijn aangesloten bij AMCO
Tuinstoelen - Tuinbanken - Kussens
Parasols - Buitenverlichting
Handmaaiers - Motormaaiers - Strimmers

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Een groep van 155 aktieve winkels in beeld, geluid en
huishoudelijke apparaten. En dat merkt u in prijs en kwaliteit'

Samsung magnetron RE 570 D
Nuttig vermogen:
max. 500 W,att
Energie en 5 standen regelbaar. Uitneembaar plateau,
deur met venster
en veiligheidssluiting. Elektrische
schakelklok met
geluidssignaal. Inhoud 16 liter. Geheel wit uitgevoerd.

Gereedschap en Ijzerhandel

Uw
meubels
versleten?

1498.-

Wij stofferen snel
en voordelig

Aft

Moulinex magnetron FM 1615 WIT
Een schitterende witte kompakte magnetronoven met 5 standen, 90 minuten tijdklok,
binnenverlichting en geluidssignaal.
Geschikt voor onderbouw.

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een afspraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.
••

of 40.-* p.mnd.

Spittaalstraat 22 - Zutphen
Telefoon: 05750-18040

valt u per week 1 tot 3 kilo af!
Probeer het ook en
haal de folder bij

interieuradviseur

'ieterse

Echte Bakker
VAN ASSELT

A
K
T
I
E
VAN DE MAAND

Bosch
grill-bak
magnetron
Gourmet
HMG 2204

Electronische bediening, kan vooraf geprogrammeerd worden op ontdooien, bereiden
etc. Voorzien van digitale tijdsaanduiding,
programma-indikator en aftelklok met
resterende programmaduur.

799.Silvemest*
LATTENBODEMS

presenteert,

Pirelli
uil de ervaring
kennis t>p het gebied
vering mei beuken lallen
Pirelli-rubber, welk s y s t e e m

vnn ha.ir technische
an lüttenverintien, een
U e m o n l c r r d op r o l u l c n v a n
-•de o n d e r s t e u n i n g
jjcclï aan geheel het

lichaam.
Silrenu-st* is er in drie u i t v o e r i n g e n : v l a k , mei hi
/eer kompleet met hoofd en v o e t s t e u n .

BAAK

Electrolux magnetron NF 4046

IREL.LI

uwe!

Hi-Speed oven, magnetron + bak- en braad
oven + kombmatie-oven. Deze allernieuwste
Brother met 3-fasen programma waarmee u
ontdooien, braden en warmhouden van
tevoren kunt programmeren.

m&MALSOVIT

Hackforterweg 19,
Wichmond.
Tel. 05754-517

Silifnicxl*

Brother magnetron MF 2200

699.-

Nu uw mooiste foto op
groot formaat bij u
thuis aan de wand.

ELEKTRDNIKA
TWEEWIELER5
Emmerikseweg 46 - Baak
Tel. 05754-264

Nu

laltenbodeniS passen in v r i j w e l elk bed. ook hel

GRATIS
PROCESSOR

Met infragrill en onder- en bovenwarmte,
magnetron- en conventionele oven kunnen apart worden ingeschakeld. Magnetron met 4 standen en een 3-standen
grill-element. Deur met venster en binnenverlichting.

1499.-

of 40.-*- per maand

Magnetron met roterende energie-verdeler.
Elektronische schakelklok, digitale display met
12-uursklok (resterende kooktijd), indicaties:
ontdooien automatisch en handbediend op tijd
koken, vertraagde start, geheugen voor 6 voorgeprogrammeerde tijden en temperaturen, deur
met venster en veiligheidssluiting, geluidssignaal, uitneembaar draaiplateau.
Nuttig vermogen: max. 650 Watt.
Opgenomen vermogen: 1250 Watt.
Inhoud: 27 liter.

Al eerder gehoord of gezien?
Koffie zetten in de magnetron - Bruin bakken
zonder bruineringsschaal - Spek bakken - Eieren bakken/koken - enz. teveel om op te noemen.
Maar we doen nog meer!!!
U kunt zich opgeven voor kookles (in uw eigen
magnetron of d^fcze). Kook problemen? U belt de
info lijn GRATIS~OKADVIES. Voor f 15,- per jaar
bent U lid van de Magnetron kookclub.

399.-

Nu met GRATIS Boich Foodprocestor
MCM 2500 t.w.v. 299 -

Philips magnetron AVM 734/WM
Geschikt om twee borden naast elkaar
te plaatsen! Roterende energieverdeler,
vermogen 700 Watt, Timer tot 100 min.
met geluidssignaal.

999.R-8170
650 W magnetron - 1500 W hete lucht, magnetron
en hete lucht tegelijkertijd te gebruiken, tijdklok 60
min., inhoud 27 liter, 5 kookstanden, hete lucht tot
250°C, draaiplateau.

Prijzen vanaf ƒ 260,-

'LKT OP! Mli-i-nifsl
is de nieuwe i n t e r n a t i o n a l e n a a m voor de
reeds /eer l a n ^ bekende l a t l e n b o d e i n l ' i r l l e x .

HET BESTE VOOR U EN UW BED

SPORTNIEUWS

U maakt kans op de helft
van uw besteding in Pirelli
artikelen terug. Tot een
maximum van ƒ 500.Kom, kijk en koop PIRELLI MATRASSEN,
LATTENVERINGEN en KUSSENS en beproef uw geluk.
U vindt in onze zaak de voorwaarden en het dcetnamcfarmulier

• Biljarten
Dinsdag 12 april:
Kranenburg II — Tremethe I 27-37;
Heezen I — Kranenburg III 22-40.

interieuradviseur

Kurkbiljarten
Afgelopen weekend werd voor de
tweede keer dit jaar het kurkbiljarten
gehouden in café Schoenaker.
De prijzen waren als volgt:
Ie prijs Gerard Hartman, draagbare
TV — 2e prijs Huub Bos, radio-cassette — 3e prijs Wim Eskes, barbecuegrill.
Bij de dames ging de eerste prijs naar
Mieke van Klink. Zij won een staande
klok. De tweede prijs, een weegschaal, werd gewonnen door Emy
Bekman.
Het balero-spel werd gewonnen door
de heren.
Vrijdag — H. Roelvink; zaterdag — R.
Eggink; zondag — H. Bos.
Alle drie kregen een mooie vleesschotel.

jansen
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

autoschadebedrijf
Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie autoglasservice - verhoogde daken.

Hout en
Plaatmateriaal
op maat gezaagd

Vloerplaten 122/244 19 mm p/pi. 55,Underlayment 122/244 9 mm p/pi. 32,50
Watervast 122/244 WBP 6 mm p/pi. 33,WBP 9 mm p/pl. 49,75
WBP 15 mm p/pl. 61,50

Print wandplaat wit 61/244 16,50
olijfessen 122/244
eiken 122/244

Watervast hardboard (masonite)
Kerabest dakplaten 3,5 mm 21,50
- Enorme sortering en voorraad timmer hout

BOUWMARKT

T01.ll IIUC
TOLDIJK - DOESBURG
TEL.

"ALFA" TEL.

05755-1655

08334-71209

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

De
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wenst u
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Oranjefeest

• V.T.P.-tennisnieuws

met
Televisie
reparaties
direct
naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

Pretty markt
Zwem en Polover.
Vorden '64
Zaterdag 2 juli
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen?
Wij komen ze graag bij
u ophalen;
bel even tel. 2668!

MIN

lElhVISK

VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

zondagcompetitie
Ondanks het voorjaarszonnetje zat
het de beide zondag-herenteams dit
weekeinde niet mee. Het Ie herenteam speelde thuis tegen Togo. Alleen René Bielawski wist de enkelpartij te winnen van de voormalige Vordenaar Erwin ter Beek.
In de dubbelpartij speelden Ruud
Ubink en Rik de Gruijter een goede
partij tennis, maar met 6-1,4-6 en 7-6
(tie-break) ging de winst toch naar
Togo uit Hardenberg.
Het 2e herenteam moest op bezoek
bij ZD Berghuizen in Oldenzaal. Tegen dit sterke team maakten zij geen
enkele kans. De individuele spelersterkte lag gemiddeld één klasse
hoger.
Uitslagen zondagcompetitie
Heren 3e klas: Vorden l — Togo 1-5.
Heren 5e klas: Berghuizen 2 — Vorden
26-0.
Junioren 4e klas gemengd: Welgelegen
— Vorden 1-5.

Zaterdagcompetitie
Gemengd 5e klas: De Schaek l — Vorden l 0-5.
Dit is de tweede ruime overwinning
voor deze ploeg, waar Carin Fransen
is ingevallen voor de geblesseerde
Anneke Honig.
Gemengd 5e klas: Vorden 2 — Neede 2
1-4.
Gemengd 6e klas: Vorden 3 — Voorst 3
4-1.
Heren 5e klas: Gorssel l — Vorden l
4-2.
Heren 4e klas (vet.): Vorden l — Tepci
3 1-5.
Junioren jongens A: De Maten 2 Vorden l 0-6.
Junioren gemengd B: Vorden l — Ruurlo 3-2.
Junioren gemengd B: Lochem 2 — Vorden 2 2-3.

heeft l punt achterstand op Beekbergen en is bij winst kampioen.
Afgelopen zaterdag was Ratti de
sterkste ploeg. Kwalitatief voetbalde
Ratti weer zoals in het begin van het
seizoen. Goed collectief voetbal leidde na ongeveer 30 minuten spelen tot
een 1-0 voorsprong via een schitterend doelpunt van Han Teilegen die
uit een voorzet van Gerard Waarle de
bal langs de ZW-doelman inkopte.
Na rust daalde het spelpeil en greep
ZW het initiatiefeven over. Toch waren het de Kranenburgers die de voorsprong vergrootten naar 2-0. Uit een
indirekte vrije trap schoot Dick Smit
de bal in de uiterste hoek langs de
ZVV-muur. De thuisploeg kreeg het
nog even moeilijk door een tegentreffer die via de kluts Ratti-doelman Johan Verstege verraste.

Voor elke gewonnen partij krijgt een
team l punt. De herenteams spelen 6
partijen, terwijl de gemengde teams 5
partijen spelen. Voor de zondagcompetitie geldt een hoger aantal partijen
voor gemengde teams. Aanstaande
zaterdag wordt er alleen een junioren
jongens inhaalwedstrijd in Vorden gespeeld. De zondagcompetitie wordt
normaal volgens schema afgewerkt.

Na deze 2-1 stand nam ZW nog alle
risiko's, wat voor Ratti-spits Han Tellegen een gunst bleek. Hij kwam vrij
voor de ZW-doelman en bracht Ratti
naar een veilige 3-1 zege.

• Rijvereniging
„de Graafschap"

Pony's presteren leuk op C.H. in
Gorssel. Het afgelopen weekend was
• Treffers heeft jeugd nodig
er een ponywedstrijd in Gorssel. OnWil men volgend seizoen wederom danks de minder goede organisatie
met enkele jeugdteams aan de com- wisten verschillende ponyruiters een
petitie kunnen deelnemen dan is het prijs mee naar Vorden te nemen. Lynoodzakelijk dat de Vordense tafel- dia Arendsen wist zich met Mixi in de
tennisvereniging Treffers er nieuwe L-dressuur op een 2e plaats te nestejeugdleden bijkrijgt. Deze worden len. Martine Rutting eindigde in het
speciaal door een gediplomeerde trai- B-springen met haar pony Mona op
ner opgeleid.
de 3e plek. Voor Saskia Vreman met
Voor meerdere informatie kan men Haned kon de dag niet stuk. Zij werd
bellen: 05752-2653.
in de L-dressuur en in het B-springen
Ie.
Aan het eind werd er nog meegedaan
• S.V. Ratti l (zat.) - ZW 1: aan het patrouille-springen. Voor de
3-1
Vordenaren was het de eerste keer
De Kranenburgers hadden afgelopen maar wisten zich toch op de vierde
zaterdag een gedegen tegenstander plaats te vestigen.
aan het Apeldoornse ZW. Na een * Zondag gingen de paarden naar Silruststand van 1-0 werden door Ratti volde. Een klein clubje vertegenwoorde broodnodige punten binnenge- digde daar Vorden. Rita Wijnbergen
haald via een 3-1 zege.
met Charlie wist de eer nog een beetje
De laatste wedstrijd zal bepalen wie hoog te houden door in het B-sprinkampioen wordt. Dan speelt Ratti te- gen de 8e plek mee naar huis te
gen Beekbergen in Beekbergen. Ratti nemen.

Bijlage

WEEKBLAD CONTACT
Uitgave
Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22, Vorden

ter gelegenheid van het oranjef eest 1988
Koninginnedag 1988
Voorwoord van de voorzitter
H.G. Wullink
Een bijzonder feest.
Zo mogen we het Koninginnefeest 1988 wel noemen. Immers
door het bereiken van de vijftig-jarige leeftijd van Hare Majesteit
Koningin Beatrix, krijgt deze verjaardagsviering een extra feestelijk
tintje.
Het bestuur van de Oranjevereniging in Vorden heeft er dan ook
alles aan gedaan om zoveel mogelijk aktiviteiten te organiseren die
voor elk wat wils bieden.
Om meer mensen bij het feest zelf te betrekken, is het
programma uitgebreid met enkele Vlaamse spelen; ook het
Vogelgooien is dit jaar nieuw.
De concentratie van het feest in de Dorpsstraat en de afzetting van
de straat voor alle verkeer is ook nu weer mogelijk gemaakt,
dankzij de welwillende medewerking van Gemeentewerken en het
Gemeentebestuur, die ook in andere opzichten alle medewerking
verleenden. Daarvoor bij deze hartelijk dank!
Dit stelde het bestuur van de Oranjevereniging tevens in staat de
Stratencross van "de Graafschaprijders" in haar programma op te
nemen.
Op de Achterhoekse avond op zaterdag 23 aprnRil de
Wildenborchse toneelvereniging T.A.O. voor het voetlicht treden,
terwijl daarnaast een goed in 't gehoor liggend accordeon orkest
uit Varsseveld het 2e gedeelte zal verzorgen. Echt een avond voor
gemakkelijk kijk- en luisterplezier.
In tegenstelling tot andere jaren zal de Aubade nu plaats hebben
op het Burgemeester van Arkelplein. De reden hiervoor is de
onthulling van de plaquette bij de Beatrix linde, die daartoe reeds
dit voorjaar is geplant.
Op de terugweg van de aubade via de Nieuwstad zullen de
bewoners van "de Wehme" dan ook nog van de aangename
klanken van muziekvereniging "Concordia" kunnen genieten.
"Sursum Corda" zal 's middags de Stratencross muzikaal omlijsten
en de intocht van de nieuwe Schutterskoning begeleiden. Fijn dat
we 2 zulke goede muziekverenigingen ter plaatse hebben!
De plaatselijke Horeca heeft gezorgd dat de bekende Rebound
Jazz Band kan optreden om de feeststemming te verhogen.
Dank bij dezen vast aan allen die meehelpen bij de organisatie van
het feest, in welke vorm of hoedanigheid zij dit ook doen.
Al met al zal het weer een echte Vordense Koninginnedag worden,
waarbij u namens het bestuur veel plezier wordt toegewenst door
H. G. Wullink, voorzitter

De spontane medewerking van de Vordense Ondernemersvereniging
om de winkels gesloten te houden op zaterdag 30 april, is door het
bestuur zeer op prys gesteld.
Het publiek wordt dan ook verzocht om hun inkopen vóór zaterdag te
doen bü de echte Vordense ondernemers; het kan per slot tot
vrijdagavond 9 uur.

HXJi. Koningin Beatrix.
A Itijd spontaan!

De
Oranjevereniging
wenst u

een
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30 april 1988
Verjaardag H KM. Prinses Juliana
en de viering van de 50ste verjaardag van Hare Majesteit
Koningin Beatrix.
Tevens hoopt Mr. Pieter van Vollenhoven, de echtgenoot
van H.M. Prinses Margriet
op deze dag zijn 49e verjaardag te vieren.

H KM. Prinses Juliana
hoopt dit jaar haar negenenzeventigste verjaardag te vieren.

Programma Oranjefeest 1988
os is uur JEUGD PROGRAM M A
Oriënteringsrit per fiets voor schoolkinderen vanaf
groep 7 en zij die elders scholen bezoeken t/m 14 jaar.
Mededelingen hieromtrent worden op school verstrekt.

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen kunnen de gehele dag ge-'
bruikt worden. De kinderen van de basisscholen ontvangen deze vrijkaartjes op de scholen.
Kinderen t/m 12 jaar d ie een school buiten Vorden bezoeken kunnen vrijkaartjes afhalen bij de Amrobank op 27 april.
Muzikale medewerking aan dit morgenprogramma wordt verleend
door muziekvereniging

BLIKVANGER door THEATER PULVER
in het Dorpscentrum.
Deze eigenzinnige solovoorstelling is voor kinderen en
volwassenen. Spannend, beeldend theater, gespeeld
door Huub de Bode van Theater Pulver. Georganiseerd
door de Stichting Jeugdsociëteit, een jeugdprogramma
voor kinderen van de groepen 4, 5 en 6 van de Basisscholen en voor kinderen welke scholen elders bezoeken.
09.30 uur:

Zaterdag 23 april

Oriënteringsrit per fiets voor 15-jarigen en ouder. Men
kan zich opgeven achter de Basisschool dorp, waar ook
wordt gestart.
Prijzen afhalen tussen 12.00-12.30 uur aan de
Basisschool dorp. Inschrijfgeld f 1,50 p.p.
Prijzen die niet afgehaald zijn, kunnen om 17.00 uur bij
de prijsuitreiking in Hotel Bakker afgehaald worden.

Concordia

Middagprogramma
14.00 uur SPEKTAKULAIRE
STRATENRACE
verzorgd door VAMC „de Graafschaprijders".
Parcours Kerkstraat/Dorpsstraat.
In de pauze zal de muziekvereniging

SURSUM CORDA

10.00 uur VOGELSCHIETEN
voor dames en heren aan de Horsterkamp.Tevens is hier
gelegenheid tot buksschieten op de personele en vrije
baan. De schutterskoning( in) wordt om 17.00 uur gehuldingd in de zaal van Hotel Bakker.

19.30 uur ACHTERHOEKSE AVOND
IN HET DORPSCENTRUM
De toneelvereniging TA.O. Wildenborch zal het blijspel
BOKKESPRONGEN,
in drie bedrijven, opvoeren.
"Bokkesprongen" is geschreven door DJ. Eggengoor.
Het is een komedie in Achterhoeks dialect; het stuk
speelt zich buiten af op een mooie zomerse dag.
Korte inhoud: De hele familie komt op de verjaardag van
oom Hendrik. N iet alleen omdat hij jarig is, maar de man
wordt ouder en als de erfenis aan de orde komt wil iedereen natuurlijk aanwezig zijn. Op de verjaardag verschijnt
ook een jeugdvriendin van oom Hendrik, die bij de rest
van de familie onbekend is.
Als oom Hendrik ook nog besluit om met haar op vakantie te gaan naar Californië, gaat dit de familie eigenlijk te
ver. Maar dan die uitzending van het Journaal: 'Vliegtuig verdwenen in de Bermuda driehoek", en daarin
moet oom Hendrik met zijn vriendin zitten. Dan de erfenis maar vast verdelen. Maar dan ... oom Hendrik komt
terug.
Omstreeks 21.30 uur zal de
VARSSEVELDSE AKKORDEON VERENIGING

Inschrijfgeld vogelschieten f 5,-. Voor leden van de Oranjevereniging
f 1,50 korting op vertoon van de lidmaatschapskaart. Na de derde ronde f 1,50 bijbetaling.
Inschrijfgeld buksschieten personele baan f 4,- per 2 kaarten van 3
schoten. Vrije baan f 2,- per kaart van 3 schoten.
Inschrijven 09.30 uur.

een show ten beste geven.
1 6.30 uur:

AFHALEN VAN DE SCHUTTERSKONING(IN)
Dit geschiedt door het bestuur van de Oranjevereniging
in een open landauer, waarna een rondrit door het dorp
met medewerking van muziekvereniging "Sursum Corda".

1 7.00 uur:

HULDIGING VAN DE KONING(IN)
EN PRIJSUITREIKING DIVERSE SPELEN
De huldiging van de Koning(in) en de prijsuitreiking van
het vogelschieten, baanschieten, ringsteken en andere
spelen en wedstrijden, vinden plaats in Hotel Bakker.

10.00 uur: VLAAMSE SPELEN
in de Dorpsstraat.

iofuur VOGELGOOIEN

•

Vanaf 10.00 uur 's-morgens is er stemmingsmuziek in De Herberg,
't Pantoffeltje, Hotel Bakker en d'Olde Smidse.

op het terrein bij café Eskes.

ic^uur MUZIEKSHOW
^^

gratis entree
De Jeugdsoos 't Stampertje is deze dag ook geopend.

Muziekvereniging "Concordia" zal in de DorpssWrat een
show verzorgen.

1015 uur RINGSTEKEN

Om het nog gezelliger te maken
zal van 10.00 uur tot 14.00 uur de

Aanspanning "In de Reep'n" organiseert het ringsteken
per dogkar voor dames en heren in de Dorpsstraat.

zorgen voor de muzikale noot.
Dit orkest bestaat uit 37 leden.
De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Entreekaarten zijn dan a f 4,- p.p.
verkrijgbaar. Leden van de Oranjevereniging gratis toegang op vertoon van de lidmaatschapskaart (maximaal 2 personen op 1 kaart).

ORIGINAL
REBOUND
JAZZ BAND

Prijzen worden bekend gemaakt en uitgereikt om 17.00 uur in Hotel
Bakker. Inschrijfgeld f 2,-. Voor leden van de Oranjevereniging f 1 ,korting op vertoon van de lidmaatschapskaart.

10.45 uur: JEUGDPROGRAMMA

Zaterdag 30 april

BLIKVANGER door THEATER PULVER

optreden op verschillende
plaatsen in het dorp.

in het Dorpscentrum.

08.00 uur:

KLOKLUIDEN
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 van de basisscholen
en de kinderen van dezelfde leeftijd die een school elders bezoeken, verzamelen zich per school op het plein
achter de Openbare Basisschool.

08.15 uur

Vertrek vanaf Openbare Basisschool, voorafgegaan
door de muziekvereniging 'Concordia'
* Opstellen schoolkinderen op het van Arkelplein.
* Opstellen muziekvereniging.
* Welkomstwoord voorzitter Oranjevereniging.
* Hijsen vlaggen door padvinders van de padvindersgroep 'David G. Alforo" onder begeleiding van de
trompettist Dirk Jan Wesselink.
* Zingen Vordens Volkslied (3 coupletten).

Deze eigenzinnige solovoorstelling is voor kinderen en
volwassenen. Spannend, beeldend theater, gespeeld
door Huub de Bode van Theater Pulver. Georganiseerd
door de Stichting Jeugdsociëteit, een jeugdprogramma
voor kinderen van de groepen 1 t/m 3 van de Basisscholen en voor kinderen welke scholen elders bezoeken.
Einde van de voorstelling ca. 12.00 uur. In verband met de verkeersdrukte worden ouders verzocht hun kinderen om 10.45 uur in de zaal te
brengen en om 12.00 uur vanuit de zaal weer op te halen.

Avondprogramma
DANSEN
in de zalen:
* Hotel Bakker
* Zaal de Herberg
* Bar-Bodéga 't Pantoffeltje

* Onthulling plaquette Beatrix Linde.
* Toespraak Loco-burgemeester de heer J.F. Geerken.
* Aanbieden cadeau aan het gemeentebestuur.
* Zingen Wilhelmus coupletten 1 en 6.
* Dankwoord voorzitter Oranjevereniging.
* Afmars muziekvereniging met schoolkinderen.
* Route: Staringstraat - Wehme - Nieuwstad - Raadhuisstraat. Ontbinding nabij Dorpscentrum.

SFEER EN GEZELLIGHEID!
Zaal d'Olde Smidse
Café Uenk

In de verschillende horeca-gelegenheden is de gehele dag stemmingsmuziek
HOTEL BAKKER
DE HERBERG
10.00-14.00 uur in het cëfé "Hanska Duo".
15.00-17.30 uur Orkest "Expresse".
Vrij entree.
Vamaf 20.00 uur "Hanska Duo" in het café.
Vanaf 20.00 uur Orkest "Expresse". Entree f 6,-,
leden Oranjevereniging f 5,-.

'T PANTOFFELTJE
Gehele dag stemmingsmuziek met "de Woodpeckers". Vrij entree.
Vanaf 20.30 uur dansorkest "Hammond Four".
entree f 6,-, leden Oranjevereniging f 5,-.

Vanaf 15.00 uur in het café pianist Hans Nossent.
Om 20.00 uur in de grote zaal het dansorkest
"Return Combo".
N.B.: de konsumptiemunten van
de Herberg, 't Pantoffeltje en Hotel Bakker
kunt U over en weer besteden.

D'OLDE SMIDSE
Vanaf 14.00 uur stemmingsmuziek door organist
Hans Böhmer.

CAFÉ UENK
Sfeer en gezelligheid.

U vlagt toch ook ter ere van
het koninklijke paar
op 30 april?

De meest veelzijdige zaak in de regio met nog meer keus.

BARENDSEN VORDEND.V.
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

DE ZAAK VOOR IEDERE DOE HET ZELVER
Gereedschappen - ijzerwaren - luxe en huishoudelijke artikelen + ruim
assortiment kachels.

Verstand van
lekker vlees

* vlaggen

Keurslagerij

* vlagstokken

VLOGMAN

* vlaghouders en

DE ECHTE VORDENSE AMBACHTELIJKE SLAGER

* oranje wimpels
Uit voorraad leverbaar, ruime keus

HELMINK

Muziek op koninginnedag

Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 1514

TE VORDEN

~^\*

08.30 -12.00 uur:

KOFFIE + APPEL- OF
ORANJEGEBAK f 3,(voor de nieuwe schutterskoning ligt weer een waardebon klaar
t.w.v. 50,-)
10.00 -14.00 uur in het café:

"HANSKA DUO"

PROOST

15.00-17.30 uur

GRATIS DANSEN

met kwaliteitswijnen van

m.m.v. Orkest "EXPRESSO"
20.00 uur in hat café:

O l VI l l

"HANSKA DUO"

Vorden

20.00 uur in de zaal:

Burg. Galleestraat 10, tel. 05752-1391

ORANJE-BAL
m.m.v. Orkest "EXPRESSO"
(entree f 6,-; voor leden oranjever, f 5,-)
Geef Koninginnedag een feestelijk tintje
met

oranjegebak
oranjebollen

Op deze dag zijn de konsumptiemunten
van 't Pantoffeltje, de Herberg en Bakker
in alle drie zaken te gebruiken.

en

Alles vers van de Warme Bakker
't winkeltje in vers brood en banket

AUTOMOBIELBEDRIJF

Driekus Groot Jebbink

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

RONDWEG 2 - VORDEN - TELEFOON 05752-1794

FORD-DEALER

É

SUZUKI

Voor goede en betaalbare damesconfectie naar de
grote matenspecialist

UW HULP IN HUIS

CONFECTIE EN MODE

Overal in 't land
Sorbo bij de hand

SUZUKI-DEALER
Ook voor andere bekende merken kunt u
bij ons terecht.
GOED
GOEDKOOP
BETROUWBAAR

Shell tankstation met LPG

Sorbo niet alleen op
radio en op de buis
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

Maar ook als hulp
in 't Koninklijk Huis

Koninginnedag

stemmings- en
dansmuziek

Voor alle

Vanaf 14.00 uur met
organist HANS BÖHMER
Toegang gratis.
Cafetaria - IJsbuffet - Zaal

&mütóe'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487 b.g.g. 1921

LOONBEDRIJF

agrarische
werkzaamheden en
spuiten
B.J.H. SEESINK
Het Hoge 7 - 7251 XT Vorden, telefoon 05752-1572

SOFT IJS

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing
alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

IN 6 SMAKEN

Roomijs - Aardbei - Banaan - Cassis - Mocca

v

MAKELAAR -TAXATEUR ONROERENDE GOEDEREN

qe> juwelier

T ROPICAL (gemaakt van tropische vruchten aroma).

siemerink

Handige meeneembekers vanaf 1 ,25 tot 6,50 ( 1 liter).
Probeer ook de milkshake f 2,00 met slagroom f 2,50 in
diverse smaken.

<x> opticien

Cafetaria - IJsbuffet - Zaal

zutphenseweg 7 - vorden

„b' ©Ibe êmttbée"

's maandags de gehele dag gesloten
Woensdagsmiddag geopend.

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487
Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met deskundig advies. Tevens agentschap van de Nederlandse
Middenstands Spaarbank.
MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

De winkel voor:

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg

31,

Bloemen horen erbij
Ze houden van mensen

DAMES, HEREN en KINDERMODE
SCHOENENMODE
HUISHOUDTEXT

VORDEN. Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC

Zomaar door de week
of bij een feest
of verjaardag

De Tuunte wenst iedereen
een prettige Koninginnedag.

U houdt toch ook van
bloemen
van uw bloemenspeciaalzaak

Vordens Volkslied

siebelink vorden

Er ligt een vriend'lijk dorpje, "Ergens in Gelderland"

was- en textiel verzorging b.v.

Men heeft er acht kastelen, als 't waar om heen geplant,
Wilt gij het leeren kennen, ga dan eens op bezoek,

dijkfrmon

Naar 't oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.
Naar 't oude dorpje Vorden, in Gelders achterhoek.

Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334
industrieweg 3/7251 jt vorden/telefoon 05752

Daar in dat oude dorpje, dat acht kastelenoord.
Vind men nog veel natuurschoon, dat 's mensen oog bekoort,
En in zijn mooie bossen, waar 't beekje rustig vliedt,

Daar zijn de gebakjes
van Oranje weer!

Daar kan men nog genieten, van 't nachtegalen lied.
Daar kan men nog genieten, van 't nachtegalen lied.
Zoekt gij een rustig plekje, ga Vorden niet voorbij,
Want daar leeft men gemoed'lijk, eenvoudig en gastvrij.

Koninginnedag

Banketbakkerij J. Wiekan

't Geen men U daar kan bieden, vindt g'aan geen zee of strand.

in 't Pantoffeltje

Telefoon 1750

een grandioos feest!

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.
De hele dag stemmingsmuziek met

Want Vorden is de Parel, van ons mooi Gelderland.

"de WoOdpeckers". Gratis entree.

\

En natuurlijk traditioneel een rechtstreekse
satellietverbinding met het schietterrein
(verzorgd door Wolsink HiFi)
'S Avonds 20.30 uur: Sfeer en stemming

met "Hammond four"

GELUIDSINSTALLATIE EN VERLICHTING

Entree f 6,-

VERHUURBEDRIJF

Leden Oranjever, f 5,-.

P.S.: Komt u 's avonds met een grote groep,
reserveert u dan even?

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

VORDEN 05752-1209

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

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van
Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

l
Uw schilder- en behangwerk wordt bij ons door vakbekwame
schilders uitgevoerd . . .
In het plaatsen van isolerende beglazing (thermopane) hebben wij een ruime ervaring.
Schildert en behangt u zelf? In onze winkel zijn wij goed
gesorteerd in verf, behang, schildersgereedschap en
voorzetramen.
Schildersbedrijf - Verfhandel

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden -Tel. 05752-1567

Ook geven wij
hierbij graag een
vakkundig advies.

Administratie- en
Belastingadvieskaritoor

KLEIN LEBBINK
ADMINISTRATIES
ADVIEZEN
BELASTINGZAKEN
COMPUTERVERWERKING
H.H. Wanders, belastingconsulent
Raadhuisstraat 22, Vorden
Tel. 05752-1455, b.g.g. 05753-3274

j

Bijlage

WEEKBLAD CONTACT
Uitgave
Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22, Vorden

ter gelegenheid van het oranjef eest 1988
"Bokkesprongen"

'Blikvanger" door Theater Pulver

Op zaterdag 23 april zal toneelvereniging T.A.O. Wildenborch in het Dorpscentrum, aanvang half 8,
het blijspel "Bokkesprongen" opvoeren. "Bokkesprongen" is een komedie in drie bedrijven, geschreven door DJ. Eggengoor, in Achterhoeks dialect.
De rolverdeling is als volgt: Hendrik Schotkikker - Harrie Dinkelman; Sijbeltje Schotkikker-Hanegraaf, schoonzuster - Fryda te Lindert; Lambert Prigge, zijn neef - Appie Klein Brinke; Geessie Prigge, diens vrouw - Jurry Klein Brinke; Harm Velzeboer, zijn andere neef-Reinier Klein Brinke; Lolle
Velzeboer, diens vrouw -Dinie Schooien; Edeltraut Auguste Gruber, jeugdvriendin -Dinie van Ark;
Rene Bennebroek, buurman - Reinie Groot Nuelend; Juultje Bennebroek, diens vrouw - Erica Kor- De Stichting jeugdsociëteit "'t Stampertje" heeft weer gezorgd voor een leuke kindershow, dat gebracht wordt door Theater Pulver, genoemd "Blikvanger".
negoor.
Deze voorstelling gaat over de dubbele gevoelens die iedereen wel eens heeft. Gevoelens van kwaadheid of doen alsof je stoer bent, maar ook over lief zijn of bang zijn om dom te lijken.
Kwasiman laat zien dat als je je fantasie durft te gebruiken, al deze gevoelens je ook kunnen helpen
om nieuwe ideeën te vinden om te spelen, zoals Kwasiman die speelt, droomt, zijn eigen wereld
bouwt.
^^
Bij hem wordt romrrHrnooi, een blikken zee, een huizenhoog vlot. En wat doet opeens Kwasibroer
in dit verhaal?
f1
Of is dit... eh ... fantasie ...?
Deze eigenzinnige solovoorstelling is voor kinderen én volwassenen. Spannend beeldend theater,
gespeeld door HuuhÉ^Bode van Theater Pulver.

Varsseveldse Akkordeon Vereniging

Rebound Jazz Band

De Varsselveldse Akkordeon Vereniging, opgericht 8-12-1960, bestaat momenteel uit 37 leden, verdeeld over 3 orkesten: A, B en C.
Het C-orkest bestaat uit jeugdleden tot ca. 18 jaar; het B-orkest wordt gevormd door de overige leden.
In het A-orkest spelen meer geroutineerde leden uit het B-orkest.
De Varsseveldse Akkordeon Vereniging brengt operettemelodiën, volksmuziek, marsen en muziek
van James Last en anderen.

Groots opgezette
stratencross

VAMC "de Graafschaprijders"
werken mee aan het middagprogramma.
Zij presenteren een Oraiye
Stratencross. Het belooft een
stuntwerk te worden van de eerste orde! De coureurs krijgen
het niet makkelijk; het parcours
wordt opgebouwd met trucs
met opleggers, zeecontainers,
olietanks, spoorbielzen enz.,
enz.
Er zullen zo'n 20 coureurs van
start gaan. Onder de deelnemers Walter Arendsen (deelnemer aan de onlangs gehouden
Internationale Motorzesdaagse), Marcel Bulten, Erik van
Ark, Gerrit Bosch, Tonny
Harmsen, Rolf Oosterink, Torlef Hartelman, Stefan Braakhekke en de complete Enduroteams van "de Graafschaprijders", die het afgelopenjaarNederlands kampioen werden.

De Rebound Jazz Band is ontstaan in 1977 te Arnhem. Het amateur-dixieland-orkest, waarin diverse
muzikanten zitten die hun sporen al lang verdiend hebben in diverse andere oude-stijl orkesten, staat
onder de bezielende leiding van Fred van Werkum en is uitgegroeid tot een orkest, dat zich in het clubcircuit op het vaderlandse jazz-front kan en mag meten aan grote namen.
Als 'Thuis-basis" heeft Rebound de Rhine Town Jazz Club te Wageningen. Zij is hiervan het huis-orkest. Zij treden hier op club-avonden en op het jaarlijkse jazz festival op. De stijl van de Rebound Jazz
Band is te omschrijven als Revival-mainstream met een knipoog naar New Orleans, aangevuld met
Classic Blues en Swing-style nummers. Dankzij deze elementen heeft de band in de loop van de tijd
een sound ontwikkeld met een geheel eigen kleur; het repertoire bestaat ook uit vele vocaal ondersteunde nummers.
Het orkest heeft zich ontwikkeld tot een hecht team vrienden, dat de jazz met veel enthousiasme
beoefent en daarbij niet vergeet wat entertainment is.
De Rebound Jazz Band heeft ondermeer opgetreden voor Radio Oost, Vara-radio, talrijke nationale
festivals, waaronder Arnhem, Wageningen, Eindhoven, Apeldoorn etc. Voorts optredens voor jazzclubs en jazz-café's, zoals de Harbour Jazzclub en Joseph Lam.
Op het festival te Gorinchem in 1986 kreeg Rebound de 2e prijs. In 1982 werd een single opgenomen
op MM-records Dureco 4549.
Zij zullen op Koninginnedag op verschillende plaatsen in het dorp optreden.

uit de Tweede Wereldoorlog nog niet
waren geheeld. Er waren nogal wat
Nederlanders, die zich verzetten tegen
een huwelijk van de kroonprinses met
een Duitser. Op hun huwelijksdag werd
het paar geconfronteerd met rookbommen, die in die jaren zeer roerige Amsterdam toch al gemakkelijk gegooid
werden. Via de alles registrerende televisie kon de gehele bevolking van deze
rellen notitie nemen en er was veel kritiek op het kabinet Cals, dat de huwelijksvoltrekking in de hoofdstad had
doorgedreven.
Zeer snel zou de negatieve publikatie
rond dit huwelijk wijken. Prins Claus
slaagde er in korte tijd in zich zeer geliefd te maken bij de Nederlandse bevolking. Zijn integriteit, bescheidenheid
en belangstelling voor bijvoorbeeld de
mensen in de Derde Wereld staan bij
niemand meer ter discussie. In de jaren
1967-1969 schenkt prinses Beatrix het
leven aan drie zoons, Willem-Alexander, Johan Friso en Constantijn. Willem-Alexander is tot dusverre de enige
die af en toe in het nieuws is geweest, al
was het maar door zijn deelname aan
de Elfstedentocht in 1986.

't is Oranje, 't blijft Oranje

Het feestprogramma is rond
Op 23 april begint het feest met de bekende

achterhoekse avond
Houdt deze avond vrij!
Invaliden en hulpbehoevenden welke een plaats gereserveerd willen
hebben of gehaald willen worden kunnen dit opgeven bij G. Weevers, tel.
1010 of H. Wullink, tel. 1342.

30 april voor elk wat wils
Een feestelijk programma dat zich dit jaar midden in 't dorp afspeeld. (De
Dorpsstraat wordt voor het verkeer afgesloten vanaf 's morgens 8.00 uur
tot 17.00 uur) dus gezellig alles bijeen.

Openheid voorop

Koningin Beatrix 50 jaar
BEATRIX Wilhelmina Armgard, koningin der Nederlanden, heeft op 31
januari in huiselijke kring haar vijftigste verjaardag gevierd. Op 30 april
zal de bevolking deze verjaardag ook mee kunnen vieren. Dat geldt in
het bijzonder voor de bewoners van Kampen en Genemuiden, waar de
koningin die dag te gast is.
Nu koningin Beatrix vijftig jaar is geworden, is een terugblik op haar
leven bijna onvermijdelijk. En ook een terugblik op haar ambtsperiode,
die in 1980 begon, toen zij haar moeder als regerend vorstin opvolgde.
In de afgelopen acht jaar heeft koningin Beatrix zich een grote populariteit verworven onder alle lagen der bevolking door de zeer persoonlijke
vervulling vaan haar staatstaak.
BEKWAAM STAATSHOOFD
KONINGIN Beatrix kan in velerlei opzicht terugblikken op een bewogen leven, dat zeker voor een vorstenkind
zeer ongewoon begon. Zij werd geboren op 31 januari 1938, toen in het naburige Duitsland Adolf Hitler en zijn trawanten al enige jaren aan de macht
waren. De expansiedrift van het Nazidom was bekend en een nieuwe wereldoorlog dreigde. Die brak in 1939 uit,
toen de Duitsers Polen binnenvielen.
In Nederland hoopte men evenals in
1914-1918 (Eerste Wereldoorlog) buiten de oorlogshandelingen te kunnen
blijven. Maar die hoop werd op 10 mei
1940 definitief de bodem ingeslagen.
Op die dag, één van de meest dramatische dagen in de geschiedenis van
ons volk, rukten de Duitse troepen ons
land binnen en werden ook België en
Frankrijk door het brute imperialisme
van de Nazi's overmeesterd.
Er zat voor de koninklijke familie, die
sinds de geboorte van prinses Irene uit
vijf peronen bestond, niets anders op
dan uit te wijken naar het buitenland.
Koningin Wilhelmina stond" bekend als
een vorstin, die voor het bewind in
Duitsland nooit een goed woord had
overgehad en wanneer zij en haarfamilie in Nederland zouden blijven, zou dat
wellicht tot ernstige consequenties
hebben geleid. Vluchten naar het buitenland dus. Zo arriveerde de 2-jarige
Beatrix in mei 1940 met haar grootmoeder, ouders en jongste zusje in
Engeland. Maar ook daar was men niet
veilig. Bijna iedere dag vlogen de Duitse
bommenwerpers richting Groot-Brittannië. Julianaen Bernhard weken met
hun twee dochters uit naar het Canadese Ottawa en daar wordt in 1943 prinses Margriet geboren.

Beatrix brengt haar peuter- en kleuterjaren door in een vreemd land, waar in
angstige spanning het einde van de
wereldoorlog werd afgewacht. Dat einde kwam pas in 1945, toen de prinses
inmiddels ruim 7 jaar oud was. In mei
1945 bezochtten haar grootmoeder en
haar moeder het inmiddels voor een
groot deel bevrijde Nederland en 2
augustus 1945 zet Beatrix voor het eerst
sinds mei 1940 weer voet op Nederlandse bodem. Zij gaat met haar ouders
en zusjes terug naar paleis Soestdijk.

Huwelijk in 1966
TERWIJL de Nederlandse bevolking
haar schouders zet onder de wederopbouw van het door de oorlog ernstig
geteisterde vaderland, gaat prinses Beatrix naar school. De keuze van school
was verrassend en veelzeggend. Beatrix wordt leerlinge van de Kees Boekeschool in Bilthoven. Een school meteen
zeer 'progessief' onderwijssysteem, dat
zeker in die tijd nogal afweek van de
traditionele vormen van onderwijs, zoals die op de meeste scholen werden
toegepast.
Daarna volgt de prinses een opleiding
aan het Baarns lyceum en in 1956 gaat
zij studeren aan de rechtenfaculteit van
de Leidse universiteit. Staatsrecht en
parlementaire geschiedenis behoren
tot de vakken, waarin het toekomstig
staashoofd zich bekwaamt. In 1963 gaat
de kroonprinses zelfstandig wonen,
namelijk op het kasteeltje Groot Drakestein, niet al te ver van het ouderlijk
paleis verwijderd.
In 1954 verlooft zij zich met de Duitser
Claus von Amsberg, met wie zij op 10
maart 1966 in Amsterdam in het huwelijk treedt. Toen bleek dat de trauma's

BEGIN 1980 kondigt koningin Juliana
aan te zullen aftreden als staatshoofd en
op 30 april 1980 wordt Beatrix als koningin gekroond. Wederom in Amsterdam, waar het die dag heel wat minder
gedisciplineerd toeging dan in 1948,
toen koningin Wilhelmina de koningskroon overdroeg aan Juliana. Relschoppers zorgden de gehele dag voor
onrust en rellen in de hoofdstad en de
agressie was veel groter dan in 1966,
toen het bij het gooien van rookbommen bleef.
Overigens richtte deze agressie zich
niet tegen het koningshuis, maar tegen
de Amsterdamse autoriteiten, die onder
andere het verwijt kregen de huizenkrakers onredelijk te behandelen.
Vanaf 1980 is Beatrix dus koningin der
Nederlanden. In staatsrechtelijke zin
onderging zij al spoedig menige vuurdoop: in korte tijd vielen verschillende
kabinetten, waardoor zij intensief betrokken raakte bij verschillende formaties. In de privésfeer kreeg de koningin
een harde klap te verwerken. Prins
Claus werd in 1982 wegens klachten
van depressieve aard opgenomen in
een Zwitserse kliniek, waar hij geruime
tijd zou verblijven. Hiervan werd in geen
enkel opzicht een geheim gemaakt. Dat
getuigt van de openheid die zo kenmerkend is voor de wijze waarop koningin
Beatrix het koningsschap gestalte
tracht t^tëven.
Ook to^vij vorig jaar zelf ziek werd
(herserWesontsteking) werd hieraan
onmiddeffijk bekendheid gegeven. Beatrix is duidelijk een modern vorstin, die
aanvoelt dat de schijnwerpers van de
publiciteit voortdurend op het vorstenhuis zjjÉjkricht. Door zoveel mogelijk
openheiPre betrachten, wordt een stuk
geheimzinnigheid rondom de leden van
de koninklijke familie weggenomen, die
daardoor dichter bij het volk komen te
staan. Dat heeft in Nederland geleid tot
een steeds hechter wordende band tussen het huis van Oranje en de bevolking. Dat was ten tijde van koningin
Juliana al merkbaar en haar dochter
heeft deze trend voortgezet.

OOK in ander opzicht heeft Beatrix zich gemanifesteerd als een
bekwaam staatshoofd met een
volstrekt eigen stijl. Haar kennis
van zaken over de meest uiteenlopende onderwerpen, die in
het parlement worden behandeld,
wordt zeer hoog geschat. Gesprekken met bewindslieden en
diplomaten krijgen daardoor grote betekenis, omdat men weet dat
men met een vorstin geconfronteerd wordt, die precies weet waar
het over gaat. Deze vermenging
van persoonlijke en zakelijke kwaliteiten hebben de ambtsperiode
van koningin Beatrix tot een groot
succes gemaakt. Dat zij die verantwoordelijke taak kan vervullen
aan de zijde van haar inmiddels
weer geheel herstelde echtgenoot, moet voor de koningin en
haar gezin een grote vreugde zijn.

Café Uenk

Wordt nu lid van de Oranjevereniging.
Gaarne zouden wij in de toekomst doorgaan, ja het grootser opzetten, doch
hierover ontbreekt het geld. Want de kindervoorstellingen en de
oriënteringsritten met de hieraan verbonden traktaties kosten ondanks veel
vrijwillige hulp al meer dan f2500,-. Daarnaast worden voor de
schoolgaande kinderen ruim 2000 vrijkaartjes beschikbaar gesteld voor de
zweef- en draaimolen. Ook versieren, muziek, geluid en het
middagprogramma kost geld.
Momenteel wordt dit geld bijeengebracht door een 750 leden. Gezien het inwoner-tal van Vorden, kan dit zeker worden uitgebreid.

BON

Adres:
Postcode + plaats:
Inleveren bij: B. Bloemendaal, Hengeloseweg 2, Vorden
H. Wullink, Dorpsstraat 4, Vorden
G. Weevers, Nieuwstad 12, Vorden
l
M J. Bruggeman, AMRO-bank, Raadhuisstraat 1, Vorden
U kunt ook f 10,- (of meer) overmaken op ons rekeningnummer bij de
AMRO-bank nr. 41.12.37.1 87 t.n.v. Oranjevereniging.

Doe meer met de bank
die meer doet

Uw

Arno/d en Ria Schut

Het adres
voor dorstige kelen
en een hartige hap
Heerlijk koel Grolsch bier

Ons motto is:
Gezelligheid kent geen tijd
NIEUWSTAD 13,TEL 1363. EIGEN PARKEERPLAATS

Naam:

motorgazonmaaier
is bij ons in goede handen - voor elk onderhoud.
Bent U aan een nieuwe maaier toe, dan
adviseren wij u graag welk type voor U
het meest geschikt is.
De betere merken in voorraad
DEALER:

BONDSSPAARBANK
Gevestigd sinds 1819. Decanijeweg 3, tel. 1988

De Regt, Bloemendaal en Wiegerinck

Bij de tijd
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden - Tel. 05752-1485

Als uwonroerend
goed u ter harte gaat
is'behoudzucht een
goede eigenschap.
v—?

tt/_

v—s

BENARD EN HUSQVARNA-ERING

motor-gazonmaaiers

FA. KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN. TELEFOON 1393

A

Welke uitgaven binnen een vaxtslaand budget
prionleil verlcvnl i
kwextie van wikken en Wegen
,< hililrtrn duet u twee
dingen Iegelijk. l 1 Imiicl uw onroerend gii«l in eondili..
dure re|«r iex voorkomt. Kn u givfl
/u hl l ( i l kwestie van ge/nnde
l>eh„tid/iK-hrdiix. K

SCHILDERWERK. EEN GOEDE INVESTERING.

schbersbedrijf
VJNttffiSt D
•V

Het Hoge 3, Vorden.
Telefoon 05752-1208
b.g.g. 2039

'n toch... is UiterweerdBV uw schilder
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523 - Meesterschilder

1 mei 1953

1 mei 1988
Wij
wensen u

een

mode

goed
feest!

burg. galleestraat 3 - vorden
Een begrip in mode

Gezellig wonen begint,
waar problemen zijn opgelost

Op 1 mei a.s. is het 35 jaar geleden
dat de schoenwinkel van de fa. Clthuys
door ons werd overgenomen.
Voor alle leeftijden is er
de juiste fiets.
Onze enorme collectie lichtlopende
Gazelle's maakt
uw keuze gemakkelijk.

Voor het vertrouwen dat we in die 35 jaren
van u mochten ontvangen willen we u hierbij hartelijk danken.
Ter gelegenheid van dit jubileum
hebben we in de periode van 21 april t/m 7 mei
talrijke verrassende aanbiedingen
en daarnaast

Nou dan - waarom komt U niet even bij
ons binnen?
Wij zijn er niet alleen voor wij kunnen het ook!

Tot ziens bij:
signatuur van
beter woonkomfort

TWEEWIELERBEDRIJF

10% korting.

KUYPERS
\FR
?

DORPSSTRAAT 12, \f RDEN. TEL 1393

op uw aankopen.

Wullink Vorden

NAAIMACHINES
HUSQVARNA,
ANKER
EN LEWENSTEIN
VANAF

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4

voor meisjes / jongens / dames / heren

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

Interieurverzorgers van huis uit!

HERINNERINGS LEPELS
TER GELEGENHEID VAN DE

399,-

VERJAARDAG
VAN H.M.

KONINGIN

tel. 1342

BEATRIX

NAAIMACHINEHANDEL - REPARATIE-INRICHTING

BORGONJEN

ZWAAR
VERZILVERDE
THEELEPELS
SUIKERSCHEPPEN
BRIEFOPENERS
MET EEN ECHTE
KLEURENFOTO
IN DE TOP

Kerkstraat 13, Vorden, telefoon 05752-1385

WIJ MAKEN MASSIEF EIKEN
MEUBELEN NAAR UW EIGEN
KEUZE EN ONTWERP
Diverse bankstellen, kasten, wandmeubels, klaptafels, eethoeken, knopstoelen, ronde, rechthoekige en ovale
tafels (bladdikte 5 cm.) Buroos, boekenkasten, dekenkisten, hoek-en ladekasten, ledikanten, kaarsen- en asbakstandaards, lampenstandaards (gedraaid) diverse maten.

WEGENBOUW

DOSTAL

Uw geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

KOUD-EMAILLE
DUS PRACTISCH
ONVERWOESTBAAR!

VORDEN

05752-6691

Aannemingsbedrijf
Grond/weg/beton/waterbouwkundige
werken
Verhuur aannemingsmaterieet

J.W. Klein Kranenbarg & Zn
Hackforterweg 31, Wichmond, telefoon 05754-269
Kerkstraat 9 te Vorden, telefoon 05752-2425.

DE FOTO'S ZIJN
GEHEEL
INGESLOTEN
DOOR

V

HIER VERKRIJGBAAR

SPEELGOED
HUISHOUD EN
KADOSHOP

SUETERS

Onsteinseweg 20, Vorden, telefoon 05752-6691
Dorpsstraat 15 - Vorden - Tel. 3566

De juiste en veiligste weg
voor

De Amro Bank heeft alles in huis om 't u financieel
naar de zin te maken. Maak er vooral gebruik van.
't Geeft ook een feestelijk gevoel, als uw geldzaken
goed geregeld zijn.

MEUBELEN
TAPIJTEN EN
GORDIJNEN

amrobanki

B. Lammers

Meubelen

Tapijten

Lederwaren

Burg. Galleestraat 26, Vorden. Tel. 1421

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijdbogen.

Martens
KtrJt

Jotltrtfftiull

Wapen- en Sport handel
Zutphenseweg 9, Vorden

Heeft u bouwof verbouwplannen?

Klaas Bakker van Hotel Bakker,
Corrie ten Barge van de Herberg en
Nico van Goethem van 't Pantoffeltje

Voor de aanleg en onderhoud
van de

HOTEL BAKKER
Koninginnedag vanaf 15.00 uur in 't café pianist

elektrische
installatie's

wensen u
een fantastisch fijne
Koninginnedag toe

HERMAN NOSSENT

naar
TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF

Om 20.00 uur in de grote zaal

SLAGMAN B.V.

P.S. de Konsumptiemunten van deze 3 bedrijven kunt U over en weer besteden.

DANSEN
m.m.v.
dansorkest RETURN COMBO

Het Hoge 35 - Telefoon 1511

Ook voor
elektrische apparaten

Welkoop Vorden de specialist in:

Oranjebollen
om van te smullen,

Voor al uw Lood- en zinkwerken
Water- en gasinstallaties
Sanitair
Dakbedekking

van uw echte bakker
LOODGIETERSBEDRIJF

Echte Bakker

J. H. WILTINK

Het Hoge 20, Vorden
Telefoon 1656

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

Modieuze
kollektie in:

VORDEIM, Stationsweg 22, tel. 1583

WCll[00|»
[ «K

ZWEMKLEDING
SPORTKLEDIIMG
Groot assortiment

Handel in hout en
bouwmaterialen
Metsel en timmerwerk

De Grote Groene Vakwinkel «K <

TENNISKLEDING

TENNISRACKETS
Wij bespannen of repareren uw racket binnen 24 uur.

HARMSEN
Burgemeester G alleestraat 52 -Vorden
Telefoon 05752-1486

KLUVERS sport totaal

Zutphenseweg 41, Vorden
Tel. 1318

^^

Kcmtein
brandstoffen — smeermiddelen — antivries
koelvloeistof — poetsmateriaal — shampoo
handreinigers — garagekorrels — ontvetters
papierrollen — werkhandschoenen * 05752-1736

Voor al uw:

METSEL/TIMMERWERK
BETOIM/STRAATWERK
o.a. MESTOPSLAG en SILO'S

FA. G. BARGEMAN & ZN.

Mieren in de andere duizend
dorpen en steden van ons land
zijn i n het verleden de
coöperaties ontstaan die we
nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van
oudsher overal diep geworteld.

Ruurloseweg 53, Vorden, telefoon 05752-1258

Ringsteken per dresseerkar
Rabobank

staat dicht bij u
0150

voor d «w elektrische
installaties
zowel aanleg als onderhoud.

Vakkundige voorlichting en aanleg

DEKKER ELECTRO B.V.
Zutphenseweg 8 - Vorden - Tel. 05752-2122

Dit jaar wordt het ringsteken gehouden in de Dorpsstraat, dus gezellig alles bij elkaar. Terugdenkend aan de volksspelen zoals die vroeger waren, vond men alty d op het programma vermeld, het ringsteken. In Zeeland wordt het heden ten dagen nog gedaan op het paard.
Een rechte baan wordt afgezet en men klimt op het zware zeeuwse
paard en galloppeerd op de ring af. Zeer spectaculair.
Hier in de achterhoek gaat men vanuit
de dresseerkar. Op Koninginnedag
wordt ook dit jaar een ieder in de gelegenheid gesteld om eens de sfeer te
proeven zoals die vroeger hier in Vorden ook was. Want je gaat uiteindelijk
met het hele gezin naar een volksvermaak???
Kinderen in de draaimolen en de
Verdere kermisattracties - pa gaat
vogelschieten en wat daar mogelijk
allemaal bij komt - en de dames gaan
vogelgooien of ringsteken. Dit jaar
komen er enkele spelletjes bij.

BREDEVELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEIM Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

UW

briefpapier
komt overal...
Hoe zal de indruk van uw
drukwerk zijn. Uw zaak zal
ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als
het gezien wordt.

DRUKKERIJ

WEEVERS

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

