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Personeel gemeentehuis
enthousiast over
automatiseringsapparatuur
"De mensen die op het gemeentehuis met de automatiseringsappara-
tuur moeten werken /jyn bijzonder enthousiast", zo vertelde de heer
T. van H unnink in de commissie financiën. Dit naar aanleiding van de
behandeling van het collegevoorstel om 178.000 gulden beschikbaar
te stellen voor de aanschaf van automatiseringsapparatuur en pro-
grammatuur.

Mevr. Horsting (PvdA) drong erop
aan dat er bij de meerjarenbegroting
een automatiseringsplan op tafel ge-
legd wordt. Volgens de heerHunnink
welhaast onmogelijk gezien de snelle
ontwikkeling in de apparatuur, de va-
riabele prijsstelling e.d.

"Elk plan is in feite nutteloze moeite.

Je moet bewust f faseren", aldus de
heer H unnink die op vragen van de
heer M. Groen (VVD) antwoordde
dat er jaarlijks voor deze automatise-
ring 25 mille aan de reserves wordt
toegevoegd. De heer Voskuilen
(CDA) kreeg desgevraagd te horen
dat leasing van de apparatuur wel is
bekeken, maar dat dit te duur is.

Geen geld voor beroepskracht
koordinerend ouderenbeleid
De gemeenteraad heeft eind 1986 in het kader van het flankerend ou-
derenbeleid f 7500,- beschikbaar gesteld voor een beroepskracht om
het ouderenbeleid in Vorden te koordmeren. Wel met de restriktie
dat de provincie dan de rest van het benodigde bedrag zynde circa
28.000 gulden beschikbaar zou stellen.

Wethouder J.F. Geerken deelde don-
derdagavond in de commissie Welzijn
mede dat de provincie het verzoek om
een financiële bijdrage heeft afgewe-
zen. Ook de vraag aan de provincie
om 12.000 gulden subsidie beschik-
baar te stellen voor de Stichting Wel-
zijn Ouderen te Vorden werd afgewe-
zen.
Dit bedrag zou de pas opgerichte
Stichting nl. nodig hebben om de eer-

ste kosten (b.v. aanschaf materiaal
e.d.) op te kunnen vangen.

In de commissie Welzijn deelde wet-
houder Geerken verder mede dat de
raad in mei een voorstel tot het werk-
gelegenheidsplan zal bereiken. "We
blijven zoeken naar mogelijkheden
om mensen zonder werk, aan een
baan te helpen", zo lichtte de wethou-
der toe.

Toneel en Egelandermuziek
als "voorproefje" op het
komende Oranjefeest
De mensen die zaterdagavond de moeite hebben genomen om
een bezoek te brengen aan de zogenaamde "Achterhoekse
Avond" in het Dorpscentrum brachten al vrij snel de handen op el-
kaar. In zijn openingstoespraak maakte voorzitter H. Wullink nl.
bekend dat alle aanwezigen een gratis kopje koffie met cake kregen
aangeboden in verband met het 50-jarig huwelijk van H. K.H. Prin-
ses Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard. Waar een subsidie van 3000
gulden al niet goed voor is.

De Achterhoekse Avond bestond de-
ze avond uit de opvoering van een
plattelandskomedie en uit een optre-
den van een Egelander Kapel.
Het blijspel dat als titel meekreeg
"Hee is zo wies" werd opgevoerd door

de toneelvereniging "Steeds Beter"
uit Ruurlo.
De Ruurlose toneelclub, die dit al
meerdere malen heeft opgevoerd,
zette een vermakelijk stuk op de plan-
ken. "Steeds Beter" bleek gehandicapt

door dat één der hoofdrolspeelsters
wegens ziekte niet van de partij kon
zijn. De uit de Wildenborch afkomsti-
ge Frieda ter Lindert-Braakhekke
bleek evenwel een prima vervangster,
zodat er van een "handicap" geenszins
sprake was.
Na het toneel was het de beurt aan de
leselkapel uit Doetinchem onder lei-
ding van Albert Ketz. Een luchtig re-
pertoir met uitstekende solisten. Het
publiek waaronder Burg. Vunderink
genoot volop.

De heer G. Weevers werd nog even
door de dirigent in het zonnetje gezet.
De leselkapel heeft nl. dankzij de me-
dewerking van deze Vordense zaken-
man een langspeelplaat op kunnen
nemen, waarvoor de Kapel hem zeer
dankbaar was.

De avond werd besloten met het over-
handigen van bloemen door voorzit-
ter Wullink en met het zingen van het
Wilhelmus.

Verschijning Contact
in verband met Feestdagen
Week 22 - Editie Ruurlo en Ruurlo:

Copy uiterlijk maandag 25 mei 9.00 uur.
26 mei op de post, verschijning 27 mei.

- Editie Warnsveld en Hengelo:
Copy uiterlijk 27 mei 9.00 uur.
29 mei op de post,
verschijning 2 juni.

Ook voor ons is het moeilijk om een en ander op tijd klaar te krijgen. Met de
komende feestdagen, A TV-dagen, vakantie- en snipperdagen en het nieuw-
ste calimiteitendagen of wat en hoe al de vrije dagen mogen heten. Daarom
verzoeken wij U beleefd om de sluitingstijden van copy inleveren aan te hou-
den. Bij voorbaat hartelijk dank.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Zeskampploeg
mter Wanrooij •
2e Pinksterdas hoopt de zeskampploeg, welke met zoveel succes heb-
ben deelgenomen aan de NCRV Zeskampcup '86 naar Wanrooij te
gaan. Ifczullen plm. 12 teams deelnemen. Frank MasmdÉn* zal zor-
gen VOCT het kommentaar.
Het is de bedoeling om er meer een fa- Zodra er meerdere gegevens binnen
miliedag van te maken, de kinderen zijn krijgen de leden van de Zeskamp-
mogen ook mee, want Bassie en ploeg bericht hoe het kostenplaatje er
Adriaan zullen ook aanwezig zijn. uit zal zien.
De zakelijk leider G. Weevers is mo-
menteel druk doende om het kosten-
plaatje rond te krijgen, dit is nog niet
zo eenvoudig daar de leden alles zelf
dienen te bekostigen.
Er zal nog wel getracht worden om
sponsors te vinden. Uiteraard is het
een goede reklame voor ons dorp.

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

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 3 mei 10.00 uur ds. H. Westerink,
herv./geref. gezinsdienst.
Op maandag 4 mei 19.00 uur dienst van
Woord en Gebed, voorafgaande aan de
Dodenherdenking, uitgaande van de Raad
van Kerken. Voorganger: ds. H. Westerink,
m.m.v. Vordens Mannenkoor.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 3 mei 10.00 uur Cand. R.J. v. Elde-
ren van Kampen. 19.00 uur ds. H. Dijkslag
van Aalten (Inz. kerk en a.d. deur zen-
ding).

Maandag 4 mei 19.00 uur dodenherden-
king ds. H. Westerink i.d. N.H. Kerk. Aan-
sluitend om 20.00 uur op de begraafplaats
(inz. kerk en a.d. deur pi. jeugdwerk).

Weekenddienst huisarts
30 april dr. Haas. 2-3 mei dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

GEBOREN: Gerrit JohannesBernar-
dus Bijenhof.
ONDERTROUWD: Geen.
GEHUWD: J.W.C, de Hart en A.I.
Langeveld; G J.M. Bijsterbosch en
M.E.F. Wilke; N.W. van Wingerden
en E.P.L.M. Giesbergen.
OVERLEDEN: Geen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uuren woensdag van 13.30tot 17.00uur. SpreekuurburgemeesterMr. M. Vunderink: volgens afspraak. SpreekuurwethouderJ . F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Verkeersmaatregelen
i.v.m. Koninginnedag

In verband met de festiviteiten op 30
april a.s. zal de Dorpsstraat afgesloten
zijn voor alle verkeer behalve voet-
gangers. Deze afsluiting zal de gehele
dag duren.

2. Ophalen huisvuil
Op 30 april a.s. zal er geen huisvuil
worden opgehaald. Dit gebeurt weer
een week later, op 7 mei aanstaande.

3. Sluiting gemeentehuis
Op l mei a.s. zal het gemeentehuis
gesloten zijn. Op dinsdag 5 mei (Be-
vrijdingsdag) is het gemeentenhuis
eveneens gesloten.

4. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

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

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

bouwvergunningen zijn op 21 april
1987 verleend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer D .H. B uunk, Almense-
weg 2, voor het herplaatsen van een
bergkap.
2. Aan aannemingsbedrijf Hendriks te
Keijenborg, voor het bouwen van een
vrijstaande woning in Addinkhof.

5. Verleende vergunning
voor het houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nederlands Astma Fonds ver-
gunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 11 tot en met 16 mei a.s.

6. Nationale herdenking op 4 mei 1987.
(Zie stukje in kader elders in dit blad).
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't Is Oranje,
't Blijft Oranje
De Achterhoekse Avond was weer een
sukses, velen hebben genoten van het
toneelstuk en niet te vergeten de
leselkapel uit Doetinchem. Voor
verslag zie elders in dit blad.

Wij vermelden nog even de
aanvangstijden van de diverse
evenementen voor a.s. donderdag 30
april.

Aubade
Jeugdprogramma
Orienteringsrit
Vogelschieten
Muziekshow
Ringsteken
Vervolg Jeugdprogramma
Hondenshow
BakfietsenraceP

ca. 1430 uun Muziekshow
1630
17.00

uur:
uur:

2130

Afhalen schutterskoning(in)
Huldiging prijswinnaars.

uur
JUBILEUM-VUURWERK

Weekenddienst dierenarts
Donderdag 30 april dr. Breukink, tel. 1566.
Van zaterdag 2 mei 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Noordkamp. Tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur..

Weekenddienst tandarts
30 april -1 mei W.F. Haccou, Vorden. Tel.
05752-1908; 2-3 mei P. Waart, Barchem, tel.
05734-744; 5 mei W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

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

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

Tafelde Bekje
Mevr. Wolters, Telefoon 1262. Graag bel-
len voor 8.30 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "Be Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 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 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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.

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

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

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



Bij

vindt u een

FINK
japon voor
elke gelegenheid.

Modecentrum

Ruurlo

De ene hypotheek
is de andere niet..

«a«p%
(afsluitprovisie slechts 0,5%)

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

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

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

Bij de bank met de S
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

ECHT SPAANS... JE PROEFT TI
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

PANDER
TRENSA

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 -VORDEN TEL 1384

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL. 2122

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen vrij, zat 1 en 2 mei

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
4 mei

panklare
Holl. andijvie

500 gram
1.95

DINSDAG
5 mei

panklare
raapstelen
500 gram

1.95

WOENSDAG
6 mei

panklare
spitskool
500 gram

1,95
Het meest gesorteerd in verse rauwkost, ca. 10 soorten

——^—^^^^— dagelijks in voorraad. ^—^

Molenbruin, dat is fijn
volkoren brood van meel
van de Hackfortermolen.
Puur natuur en echt Vordens
Alleen verkrijgbaar bij
Warme Bakker Oplaat. NNIND/MOLENB^KKERS

AANBIEDING

Krenten of
rozijnen brood van 4,1 o voor
Weekendtaartje
bavarois of hazelnoot van 6,75 voor _

van 2.75 voor

3,50

6,25
2,40

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

ianTrodenburg

BIEFSTUK WEEKEND VRIJDAG EN ZATERDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN

Pampa schijven
Hawaiï burgers

of

5 halen 4 betalen

Woensdag 29 april
Bami + nasi

1 kilo

6,25
Omdat het zo makkelijk is met

Koninginnedag

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

MAANDAG + DINSDAG

Speklapjes 1 k,i0
zonder zwoerd / r£«)

Verse worst
fijn 1 kilo 6,95

Slavinken
per stuk l r~~

Runder verse worst
1 kilo 11,50

JRDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Priklapjes ik i io 15,90
Magere runder rollade
om er gaar te sudderen 1 kilo l /fïlU

UIT EIGEN WORST MAKERIJ

Boterhamworst 150 gram 1,25
mager 100 gram l,/D

MARKT AANBIEDING

Hamlapjes

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. gehakt
1kilo

6,95
Runder gehakt

1kilo

9,90

Hamburgers
per stuk l f~

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

qe juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

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

Violen te koop.
Zelledijk 16, Hengelo
Tel. 05753-7318

Schuitemaker mestwa-
gen te koop.
B.VRUGGINK,
Vellerdijk 1, Ruurlo
Tel. 05736-247

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

a.

BC5

Café-Restaurant

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

Originele, zomerse vlechtschoen in een mooie
kwaliteit leer met kleine keilhak. Kleur: wit.
De prijs is een meevaller!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342



Met grote blijdschap en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon
Gerrit Johannes Bernardus

We noemen hem

GERWIN
23 april! 987.

WIJNAND EN HELMA
BIJENHOF

Brinkerhof 44,
7251 WRVorden.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon en
broertje

JORRIT
FRANS EN RENSK€
HIEMSTRA-GROOT

JEB6INK
Froukje

25 april 1987
Wilhelminalaan 26
7251 EN Vorden

Onze hartelijke dank aan allen
die onzetrouwdag 27 maarttot
een onvergetelijke dag hebben
gemaakt.

HILBERTENWILMA
NAB

Warnsveld, De Fluite 90.

G.H.STERRINGA
HUISARTS

GEEN PRAKTUK
van 30 april t/m 8 mei.
Van 30 april t/m 3 mei neemt
waar dr. Haas, Christinalaan
18, tel. 1678.
Van 4 t/m 8 mei nemen voor
patiënten A t/m K waar dr. Va-
neker, Zutphenseweg 62, tel.
2432 en voor patiënten L t/m Z
dr. Haas, Christinalaan 18, tel.
1678.

Gevraagd: een fietsvrien-
din.
Brieven onder nummer 1 -4
Bureau Contact Vorden.
Leeftijd tussen 30 en 45 jaar.

Te huur gevraagd: een rustig
gelegen huis, met grotetuin in
Vorden of direkte omgeving.
Evt. tijdelijk. Tel. 05752-1832.

Te koop: eiken bankstel +
tafel.
Tel. 6831.

Als u gaat fietsen op Koningin-
nedag, kopje koffie + oran-
jegebak voor f3,75
TWEEDE KOPJE KOFFIE
GRATIS
CAFÉ-RESTAURANT
Th. SCHOENAKER,
Ruurloseweg 64, Kranenburg

Wil diegene die mijn tuin-
beeldje uit mijn tuin heeft ge-
haald deze terug bezorgen?
DADER IS BEKEND.
Mevr. MA. Weulen Kranen-
ba.rg-Pasman, Enkweg 1.

RTV
Vierakker/Wichmond

FIETSVIERDAAGSE
11, 12, 13 en 14 mei
start vanaf 18.30 uur, afstan-
den 1 5 + 40 km.
23 mei vrije toertocht 140
km. Start vanaf 8.00 uur.
Beide starten bij café de Olde
Kriet te Wichmond.

"Het wordt tijd dat ik mijn biki-
nu weer aan kan". Haal snel 2-
4-6 pond eraf met Malsovit,
het lekkere afslankbrood van
Uw Warme Bakker

Echte Bakker
VAN ASSELT
Meisje 1 5 jaar, zoekt vakan
tiewerk van 07-07-19B7
i/m 21 -08-1987.
J anneke Bijenhof,
De Stroet 26,
tel. 05752-3525, Vorden.

Goed tehuis gezocht voor een
hond, 7 mnd. oud.
Tel. 05753-7213.

LEGO
BAZAR SUETERS

JANMOKKINK
en

JOSÉEULINK
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gaan trouwen op donderdag 7 mei 1987 om
11.45 uur in het gemeentehuis te Morden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om
13.00 uur in de St. Willibrordus kerk te
Vierakker.

Hierbij nodigen wij U uit voor de receptie die
we houden van 15.30 tot 17.00 uur in zaal
„De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Op 4 mei a. s hoop ik

ANTOON MEENINK
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65 Jaar te worden en tevens te gedenken dat
ik 3 5 jaar geleden als varkenshandelaar ben
begonnen.

Dit hoop ik samen met mijn vrouw, dochter,
schoonzoon en kleinkinderen op vrijdag
8 mei a.s. te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren vanaf 19.30 uur
bij "De Pantoffel", Dorpsstraat 34 te Vorden.

T T

Heden werd uit onze familiekring weggenomé"h onze
lieve zwager en oom

JOHAN BRINKERHOF
echtgenoot van Aalt/e Hissink

Vorden: F.H. Hissink-Damhaar
Zelhem: AJ. Jansen-Hissink
Vorden: G J. Mennink

HJ.Mennink-Hissink
neven en nichten.

Vorden, 26-4-1987.

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

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

Woningbouwver. Thuis Best
Het bestuur van de woningbouwvereniging
Thuis Best brengt onder de aandacht van
belanghebbende dat het

spreekuur is verplaatst
voor woningzoekenden van 4 mei a.s. naar
maandag 11-5-1987 van 19.00 tot 20.00
uur in het Dorpscentrum.

M arktveren ig ing
VORDEN

ledenvergadering
donderdag 7 mei 20.00 uur
in Hotel Bakker.

Als je de beste merken verkoopt,

geef je toch ook de beste service..

UW DEALER

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

VOORSPEELMIDDAG
"SURSUM CORDA"

"Sursum Corda" organiseert a.s.
zaterdag 2 mei een voorspeel-
middag die wordt verzorgd door
leerlingen van de eigen vereniging.

Deze middag is bedoeld om te laten
zien en horen hoe het er bij de
opleiding van "Sursum Corda" aan
toe gaat. De aanvang van de middag
is om 14.00 uur in het
Dorpscentrum en de toegang is
gratis.
Natuurlijk is iedereen van harte
welkom.

Chr. Muziekvereniging
"Sursum Corda"

dMcrcrn

RRASSEN
•

H-

VARIATIES
Blouse v.a. 59,-
City bermuda v.a. 89,-

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

5 Ook deze week weer
bij f 10,- besteding een kanskaartje GRATIS!

Gemakkelijk voor Konin-
ginnedag en het weekeind
een overheerlijke soep. Zie

weekend recept.

Schenkel 500 gr 5,98
Poulet 500 gr 7,49

Rib of haaskarbonade
500 gr 4,98 i

MAANDAG:

Speklappen
per kg. 6,98

TIP v/d BOTERHAM eigen
gemaakte Schouderham

100 gram 1,79
Eigen gemaakte droge

worst aan stuk of
gesnede 1 00 gr 1 ,89

DINSDAG:

Verse worst
grove of fijne . QQ

500 gram 4riJo

*^^^
Met de special willen wij U
alvast een klein voorproefje
geven voor koninginnedag

en wel door middel van
Koninginnemedaillon

1 00 gram

1,95

WOENSDAG:

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

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

V De Keurslager
• • • • • • • • • /i Worcf an/i t/an

' lekker vlees

VOOR ALLE SOORTEN ZONWERING
* Luxaflex
* Rolgordijnen
* Verosol

* Screens
* Rolluiken

* Rolhorren

* Zonneschermen
* Knikarmschermen

* Balastores etc.

VOOR EEN UITGEBREIDE KOLLEKTIE
TUINMEUBELEN UW ZAAK

ZUTPHENSEWEG 24, VORDEN. TEL 05752-1514

" Vraag gratis prijsop-
gaaf

" van alle soorten zon-
wering zijn monsters
aanwezig.

• e,gen montagedienst.

SCHILDERIJEN

DIT IS UW KANS
Grote verkoopexpositie van prachtige

olieverfschilderijen en litho's van diverse schilders.

ZEER LAGE PRUZEN
Als u een schilderij zoekt mag u deze kans

niet missen

GRATIS TOEGANG

ZAAL DE LUIFEL
Dorpsstraat 11 - Ruurlo

GEOPEND zaterdag 2 mei 10.00 - 1 7.00 uur

SCHILDERIJEN



Uw
meubels
versleten P

Wij stofferen snel
en voordelig

interieuradviseur

itterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

Als u gaat fietsen op Koningin-
nedag, kopje koffie + oran-
jegebak voor f 3,75.
TWEEDE KOPJE KOFFIE
GRATIS
CAFÉ-RESTAURANT
Th. SCHOENAKER,
Ruurloseweg 64, Kranenburg

nu zwanger
Nou dan bof je, want sinds kort is de grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZÜTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZÜTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND

Kalkzandsteen
elementen ook voor

MESTOPSLAGPUTTEN
Zeer
lage
kubieke
meter
prijs
Voor meer vrijblijvende informatie:

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.
RUURLO -TELEFOON 05735-2000
PRETTIGE KONINGINNEDAG

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.

'JanZoeteman J r.

Niet alleen voor jagers
Wij bieden u meer!

Sportieve katoenen pullovers en
polosweaters.
Poloshirts in diverse modekleuren.

Kijk tevens naar onze sortering
scharen en zakmessen.

Wapen- en Sporthandel

Sttcdt doeltreffend!

Zutphenseweg 9, Vorden

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

VRIJDAG EN ZATERDAG

10,- REDUKTIE
IV! odecentrum

OP ELK
KINDERJACK

Ruurlo

de leukste
kaartjes voor de

van uw kind
vindt u beslist in een van
de modellenboeken die u
mee mag nemen om thuis
samen 'n keus te maken.

nieuwstad 12 - vorden
telefoon 05752-1404

er kan er maar één
Voor uw opleidingen naar

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

. 7251

fons Jansen °° -
erkend gas- en watertechnisch

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

il ' NOG GEEN TIENTJE
EEN GROTER VRIENDJE!

MINIPOSTER VAN JE UEVEUNGSFOTO.
Sommige foto's zijn veel te leuk of te mooi om alleen maar in
een album te plakken, waarin bijna niemand ze ziet. Met som-
migefoto's wil je best een beetjete koop lopen, zodat iedereen
ze kan bewonderen. Nou, dan hebben wij een koopje voor je.
Wij maken een miniposter van je mooiste opname, op een f or-
maat van 30x40cm. voor slechtsf 9,90*. Leukom aan de muur
te hangen. Of, in te laten lijsten en
kado te doen. Maar kom snel bij ons
langs met je dia of negatief, want
deze aanbieding is maar tijdelijk!
•Miniposter 50x30 of 30x40 cm f 9,90
(van dia f 1- extra).

rTestomnt
Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

met
Televisie

reparaties
-= - direc»

illi naar

uw vakman
— van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
We(j naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder Tel. 05752-1000

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Grootste merk
grootste keus.

Opel Corsa 1.2 S 2-drs. GL, 17.000 km 1985

Opel Kadett 1.3S 3-drs.,Spec.,60.000km 1983

Opel Kadett 1.2S 2-drs., Spec., 78.000 km 1983

Opel Kadett 1.28 LPG, 3 drs., Spec., 64.000 km 1983

Opel 1.3S 3-drs.,GL,40.000km 1985

Opel Kadett 1.28 5-drs., LS, 39.000 km 1985

Opel Kadett 1.68 5-drs., LS, 33.000 km 1985

Opel Kadett 1.68 LPG 3 drs., + LS, 43.000 km 1985

Opel Kadett 1.28 5 drs, LS, 14.000 km 1986

Opel Kadett 1.6 diesel 4-drs., LS, 32.000 km 1986

Opel Ascona 1.9N 2 drs., LS, 95.000 km 1980

Opel ASCOna 1,9N 4 drs., LS, 10S.OOO km 1979

Opel Ascona 1.9N 2-drs.,ts, 91.000 km 1981

Opel Ascona 1.68 LPG, 4-drs „r 120.000 km 1984

Opel Ascona 1.38 LPG, 2-drs., GL, 130.000 km 1982

Opel ASCOna 1.68 2-drs., LS, 31 000 km 1985

Opel Record 2.08 4-drs, LS, 93.000 km 1980

Opel Senator 2.51 LPG, 4-drs., 1 os.ooo km 1985

Talbot Horizon 1500 s drs,GL, 103000 km 1981

VW Golf Diesel 3-drs„LS, 145.000 km 1979

Volvo 345 GL LPG, 5-drs., 67.000 km 1980

B.M .W. 318 2-drs, LS, 66.000 km 1982

Nissan Micra 1.0S 3 drs., DX,40.000km 1983

Ford ESCOrt 1.1 L 3-drs., Luxe, 42.000 km 1983

Ford Escort 1.6L 5-drs.. Bravo, 42.000 km 1983

Ford Scorpio 2.0L LPG, 5-drs., CL, 42.000 km 1986

OPEL. e
DAAR STAAT DE WERELD

VAN GENERAL MOTORS ACHTER.
HET BESTE ADRES VOOR UW NIEUWE GEBRUIKTE AUTO:

Tramstraat 13-25
Tel. 05730-2555
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College van B&W komt met
nieuw voorstel inzake
de gehele verkeerssituatie
De commissie Algemeen Bestuur adviseerde het college woensdagavond tot intrekking van het raadsbe-
sluit tot het aanbrengen van middengeleiders in de Dorpsstraat en Zutphenseweg, alsmede van een weg-
versmalling by Nuova. Mevr. Aartsen (CDA) had moeite met het collegevoorstel en zei nog niet te kunnen
zeggen wat het CDA standpunt precies zal /ijn. Mevr. Aartsen vond het een slechte zaak dat daardoor de
oversteekplaats voor voetgangers naar een later tijdstip wordt verschoven.

Het krediet van 15.000 dat aanvanke-
lijk voor de middengeleiders en weg-
versmalling zou worden aangewend,
vloeit nu terug naar het fonds stads-
en dorpsvernieuwing. En dat was nu
net de "kneep" bij mevr. Aartsen. Zij
had van het college verwacht dat be-
halve het voorstel tot intrekking van
genoemd raadsbesluit het college met
andere voorstellen zou komen.
"Waarom b.v. niet het voorstel om
meer geld beschikbaar te stellen voor
de wegversmalling bij Villa Nuova",
zo vroeg zij.
Burg. Vunderink vertelde dat het
voorstel van het college om het raads-
besluit in te trekken gedaan is omdat
het technisch niet uitvoerbaar is. Hij
gaf toe dat het college b.v. had kunnen
voorstellen dat voor f42.000,- een be-

perkte wegversmalling bij Nuova ge-
realiseerd zou kunnen worden. De
heren W. Voortman (PvdA) en H.
Tjoonk (WD) zagen 'n "beperkte"
wegversmalling niet zitten.
Mevr. Aartsen zei op gegeven mo-
ment het gevoel te hebben dat het ge-
hele verkeersvraagstuk in Vorden tel-
kens door een achterdeurtje wordt
"weggeschoven".
Burg. Vunderink bestreed dit met
klem. "De problemen zijn groter dan
wij hebben gedacht. En wat die 15.000
gulden betreft zijn we aan het onder-
zoeken voor welk projekt we dit kun-
nen aanwenden. Het ziet er momen-
teel naar uit dat t.z.t. de omleiding van
het vrachtverkeer gerealiseerd kan
worden. In mei zullen we met een
voorstel komen waarbij de gehele ver-

keersproblematiek in Vorden betrok-
ken zal worden", aldus Burg. Vunde-
rink.
Hij beloofde mevr. Aartsen dat wat
betreft hetnemen van snelheidsbe-
perkende maatregelen en het verbete-
ren van de voetgangersoversteek-
plaatsen in de Dorpsstraat, het college
deze punten in de tweede helft van
het jaar zal oppakken. "Het wordt be-
slist niet op de lange baan geschoven",
aldus burgemeester Vunderink die
zich wat betreft de uitvoeringsfase
duidelijk op de vlakte hield.

"Ik hou er mee op in dit verband hier
wat over te zeggen. We hebben ons
daarmee in het verleden al eens vaker
in de vingers gesneden", aldus burg.
Vunderink.

Stopborden bij gevarenkmispunt
Baakseweg/Rondweg/Hoge
worden 6 mei geplaatst
"Ik ga 6 mei beslist by het kruispuntHoge/Baakseweg een kpje nemen", zo reageerde WD' er M. Groen
donderdagavond in de commissie voor financiën en openbare werken toen hij te horen kreeg dat op dit
"gevarenkruispunt" die dag twee stopborden zullen worden geplaatst. De heer Groen bleef doorhameren
op de gevaarlijke situatie bij dit kruispunt, waar de afgelopen jaren al vele oj^elukken met dodelijke
afloop hebben plaatsgevonden. De heer Groen verweet het college en de raad dAK met betrekking tot de-
ze gevaarhjke verkeerssituatie niet feller van zich hebben afgebeten. "Verkeerslichten /ijn op deze plek de
enige juiste oplossing", zo vond hij.

In de commissie voor financiën en
openbare werken kwam deze avond
het ontrekken van het raadsbesluit tot
het aanbrengen van middengeleiders
in de Dorpsstraat en de Zutphense-
weg alsmede van een wegversmalling

bij Nuova ook uitgebreid aan de orde.

Op vragen van de heer Voskuilen
(CDA) en mevr. Horsting (PvdA)
deelde de heer Bekman mede dat di-
verse mogelijkheden zijn bekeken. Zo

stuitten het aanbrengen van midden-
geleiders veelal op praktische bezwa-
ren met het oog op de inritten, het-
geen mevr. Horsting deed opmerken
"We komen op deze manier geen stap
verder".

Jogging brood
Nieuw bij de "Echte Bakker"
Extra verrykt brood voor
aktievelingen + sportbeoefenaars.
Jogging-brood, het gezonde alternatief voor Mars, Dextro energie en
andere zogenoemde energie voorzie n ende levensmiddelen. Jogging-
brood is op initiatief van diverse voedseldeskundigen ingrediëntieel
samengesteld. Daarbij geniet het de ondersteuning van het Bureau
voor de Voeding. Jogging-brood wordt op een ambachtelijke wyze ge-
bakken.

Dash wint
tegen Flash met 3-1
De voorspelling van Dash coach Jaap
Sanders is uitgekomen toen hij aan de
vooravond van de beslissingswed-
strijd tussen de damesploegen van
Dash en Flash doodleuk stelde dat
zijn ploeg gewoon de betere is en dat
een Dash overwinning in de lijn van
de verwachtingen ligt. Wel deze profe-
tische woorden zijn volledig uitgeko-

men want Dash won verdiend met 3-
1.
Deze beslissingswedstrijd die in een
sfeervolle sporthal in Holten (veel pu-
bliek uit Vorden en Nijverdal) werd
gespeeld was noodzakelijk omdat bei-
de teams in de competitie met een ge-
lijk aantal punten op de tweede plaats
waren beland. Deze tweede plaats
achter de kampioen Set Up uit Oot-
marsum geeft Dash nu recht om pro-
motie-degradatiewedstrijden te spe-
len met als inzet een plaats in de twee-
de divisie.
Dash begon tegen het Nijverdalse
Flash zaterdagmiddag evenwel su-
perslecht. De ploeg was hypernerveus
en kon aanvankelijk de hoog gespan-
nen verwachting niet waar maken.
Binnen de kortste tijd stond Flash met
13-4 voor. Bij Dash kwam toen de ken-
tering, de ploeg vocht zich door deze
moeilijke periode heen waardoor de
eerste set weliswaar met 10-15 werd
verloren, maar het werd duidelijk dat
de ploeg van Jaap Sanders meer mo-
gelijkheden had dan in de eerste mi-
nuten.
In de volgende sets werd Flash dan
ook als het ware opgerold. Met Carla
Janssen in een absolute hoofdrol
kwam de 3-1 zege via de setstanden
15-5; 15-6 en 15-5 op het scorebord,
waarna Dash juichend de terugreis
kon aanvaarden.

Walter Arendsen
snelste man
tijdens crossproef
De clubtrial van "De Graafschaprij-
ders" kende een uitermate spannend
verloop. Dennis Helmink behaalde
de minste strafpunten in de jeugdklas-
se en Marcel Bulten in de A-klasse.
Walter Arendsen was deze middag de
snelste man tijdens de crossproef.
De uitslagen waren als volst:
Jeugd: 1. Dennis HelÉÉkk, Wich-
mond; 2. Marcel Vruggirm^orden; 3.
Erik Reindsen, Vorden; 4. Rudy Pee-
te rs, Wichmond.
Klasse 125cc en hoger: 1. Marcel B ui-
ten, Vorden; 2. Hans Berendsen, Hen-
gelo; 3. Wim Schoem^fc; Warns-
veld; 4. RobGr.TjooitinlP^arnsveld.

Touwtrektoernooi
te Noordijk
Jeugd 6 tallen: 1. Bekveld; 2. Bisons
(Beltrum); 3. Vorden.
640 A: 1. Bisons (Beltrum); 2. Okia
(Holten); 3. Eibergen 1; 4 Vorden en
Bathmen.
640B: 1. Halfweg boys(Lonneker); 2.
Noordijk 1; 3. Olden, Eibergen; Vor-
den op een 8ste plaats.
680: l.Heure; 2. Kleigaten boys (Hen-
gelo O); 3. DES (Zieuwent); Vorden
op de 6e plaats.

Door plaatsgebrek moesten deze
week enkele artikelen en foto's blij-
ven liggen tot ons volgende num-
mer.
Onze excuses!

Zo is niet alleen gezorgd voor een
goed ogend produkt, maar is degelijk
rekening gehouden met wat sport-
beoefenaars zowel rekreatieve als top-
atleten, nodig hebben om optimaal
te funktioneren.
Jogging-brood is daardoor een uitge-
kiend "energie voorzienend" brood
geworden. Met eigenschappen die
naast het voorzien van energie, ook de
nodige ingrediënten in zich heeft om
een optimale gezondheid te kreëren.
Zo bevat Jogging-brood kalium uit ba-
naan en aardappel, dat voor de stof-
wisseling en celopbouw een belangrij-
ke funktie heeft, maar ook een stimu-
lerende werking heeft voor het ze-
nuwgestel en de hartspier.

Voorts bevat Jogging-brood het nodi-
ge aandeel koolhydraten uit rogge en
tarwe. Tarwe en roggemeel, sojabo-
nen en zonnebloempitten, sojagries
dat voor hoogwaardig eiwit zorgt. De
onverzadigde vetzuren komen uit de
zonnebloempitten. Daarnaast is Jog-
ging-brood rijk aan onverteerbare ve-
zels van graan.
De in het Jogging-brood voorkomen-
de ballaststoffen zorgen voor een goe-
de funktie van het spijsverteringska-

naal. Mede hierdoor is Jogging-brood
uitermate geschikt voor al die "afslan-
kers" die menen dat niet eten en veel
joggen "ongestraft" kan worden beoe-
fend.

O.a. voor deze groep fanatiekelingen
is jogging-brood een uitkomst. Het
zorgt ervoor dat tekorten in de voe-
ding voorkomen of aangevuld wor-
den. Gesteld kan worden dat Jogging-
brood, vooral bij sportieve inspan-
ning, stoffen bevat die onontbeerlijk
zijn bij sportieve inspanning eji zor-
gen voor een vitaal, gezond lichaam.
Allweather Sports Nederland, een
handelonderneming op sportartike-
lengebied en alleen-importeur van
Puma voor Nederland, ondersteunt
de Jogging-broodaktie. Dit doen zij
door middel van de medewerking van
twee van haar kontrakten, Hein Ver-
geer en Olga Commandeur, op top-
spornivo.
Hiermee laat Allweather Sports blij-
ken dat zij zich zeer positief schaart
achter deze fantastische Jogging-
brood-aktie van de Echte Bakkers.
Het Jogging-brood is verkrijgbaar bij
Echte Bakker Van Asselt, Zutphense-
weg 18, Vorden.

René Opstals uit Baarlo wint
KNMV jeugdtrial
De VAMC "De Graafschaprijders" was zondag organisator van de
KNMV jeugdtrial welke op het militair oefenterrein, halverwege Vor-
den en Lochem gehouden werd. Het was de vierde wedstrijd die mee-
telt voor het kampioenschap van Nederland. Totaal zij n er per seizoen
tien wedstrijden, waarvoor de beste acht meetellen.

In het trajekt waren tien non-stops op-
genomen, welke op professionele wij-
ze door Henk Brunsveld van "De
Graafschaprijders" waren uitgezet.
De ruim vijftig deelnemers hadden
tien ronden te gaan. In de A-klasse le-
verden Rene Opstals uit Baarlo en
Marco Reit uit Rijsbergen een nek-
aan-nek strijd. Rene Opstals kreeg
slechts 2 strafpunten en Marco Reit 4.
Een duidelijke suprematie van de bei-
de Brabanders.
De uitslagen waren als volgt: A-klas-
se: 1. René Opstals, Baarlo; 2. Marco
Reit, Rijsbergen; 3. Mark v.d. Linden,
Nistelrode.
B-klasse: 1. Rodney Heymonds, Nu-
lend;2.MarcelBrunsveld,Lochem;3.
Vincent v.d. Zanden, Beugen.
C-klasse: 1. Robert Dirks, Luiksge-
stel; 2. Mario ten Haaf, Amsterdam; 3.
G. de Rover, Nieuwegein.

D-klasse: l.HenkDeenen,Maasbree;
2. Frans Stappers, Grubbenvorst.
Deze dag vonden er eveneens wed-
strijden in de open klasse plaats, ter-
wijl "De Graafschaprijders" tevens
een clubtrial voor eigen leden organi-
seerde. Ook zij reden 4 ronden van 10
non-stops, terwijl de jeugd drie ron-
den diende te rijden.

Aan het eind van de middag was er
voor de VAMC clubleden nog een
crossproef over vier ronden. B ij de ge-
hele organisatie waren deze zondag
zo'n 40 medewerkers van de Vorden-
se motorclub betrokken.
Uitslagen Open A-klasse: 1. Kurt
Klein Klouwenberg, Eefde; 2. Ruud
Bussink, Lochem.
Idem B-klasse: 1. Karel Scheffer, Tol-
dijk; 2. Wim Dirks, Luyksgestel; 3. C.
Heymonds, Nuland.

Nationale
herdenking
1987

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

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

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

3. Zij die aan de herdenking willen deelnemen, worden
verzocht om uiterlijk 19.50 uur bij de ingang van de
algemene begraafplaats aanwezig te zijn, waarna men zich
gezamenlijk naar de graven van de geallieerde bondgenoten
en het symbolisch graf van hen die vielen uit Vorden, zal
begeven. Op deze graven zal door de burgemeester namens
het gemeentebestuur van Vorden een krans worden gelegd.

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

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

Met het oog op het karakter van deze Nationale
Herdenkingsavond zullen geen toestemmingen worden
verleend tot het houden van openbare vermakelijkheden op de
avond van 4 mei.
De exploitatie van horecabedrijven dient op deze avond
zodanig te geschieden, dat hieraan elk vermakelijkheidsaspekt
ontbreekt.
Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00 uur verzoeken wij u
de buitenverlichting, zoals neon en lichtbakken, te doven.

Amnesty Nieuws
In verband met de dodenherdenking
op 4 mei is de schrijfavond van Am-
nesty International verschoven van

maandag 4 mei naar maandag 11 mei.
Bijzonderheden over de gevangenen
waarvoor op 11 mei brieven geschre-
ven worden vindt U in "Contact" van
volgende week.

1O Mei Moederdag l
t . t t * t . l ^f

leuke kado artikelen

ZUTPHEN: Buitensingel 62. Tel. 05750-28986. Weg naar Laren 126. Tel. 05750-15911.
VORDEN: Dorpsstraat 18. Tel. 05752-2713 GROENLO: Schrijnwerker 1. Tel. 05440-62689.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Voorjaars-maaltijdsoep
Gebruik voor de maaltijdsoep voor 4 personen 13/4 liter krachtige bouil-
lon (3 tot 4 uur getrokken van l runderschenkel), 250 a 300 gram runder-
poulet, l ui, enkele kruidnagelen, l dikke prei, 2 laurierbladeren en 6 tot
8 licht gekneusde zwarte peperkorrels). Zeefde bouillon en neem het
vlees van de schenkel af. Snijd het in stukjes en leg het bij de gare runder-
poulet.
Breng de bouillon op smaak en voeg er 250 gram verse gesneden soep-
groenten, 150 gram diepgevroren doperwtjes en 200 gram macaroni aan
toe. Laat alles gedurende 10 minuten zachtjes koken.
Roer intussen in een kommetje 3 eetlepels tomatenpuree, l theelepel
paprikapoeder, l theelepel gedroogde oregano, l eetlepel maïzena en 5
eetlepels rode wijn (of water) door elkaar. Roer't mengsel door de soep,
voeg het vlees toe en laat de soep hierna nog enkele minuten doorkokcn.
Strook vlak voor het opdienen 2 eetlepels fijngehakte peterselie, 2 eetle-
pels fijngesneden bieslook en eventueel l eetlepel fijngehakte bladselde-
rij over de soep.

TIP: zet een schaaltje met geraspte belegen of oude Goudse kaas op tafel
en strooi het naar believen over de soep. Geef er knapperig stokbrood of
sneetjes licht geroosterd wittebrood (bestreken met wat kruidenboter)
bij.

Bereidingstijd: 15 minuten. Energie per portie: ca. 2360 kJ (560 kcal).



GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat het
door de gemeenteraad bij zijn besluit van 28 oktober
1986 vastgestelde bestemmingsplan "Zutphenseweg-
weg 1986" door Gedeputeerde Staten van Gelderland
bij hun besluit van 8 april 1987,nr.RO86.40291 -ROV/
G 5209 is goedgekeurd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met het be-
stemmingsplan vanaf 4 mei 1987 gedurende één
maand voor een ieder ter visie ter gemeentesecretarie.
De inspekteur van de Ruimtelijke Ordening en zij die
zich tijdig met bezwaren tot zowel de gemeenteraad als
Gedeputeerde Staten hebben gewend kunnen gedu-
rende bovengenoemde termijn schriftelijk beroep in-
stellen bij de Kroon.
Gelet op artikel 29, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en de tegen het voorliggende plan ingediende
bezwaren, is het besluit van Gedeputeerde Staten om-
trent goedkeuring nog niet onherroepelijk.
Eventuele beroepschriften (in 2-voud) moeten worden
gericht aan H.M. de Koningin en worden ingediend bij
de Raad van State, afdeling voor de Geschillen van Be-
stuur, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Vorden, 29 april 1987.
De burgemeester, voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend, dat de
door de gemeenteraad bij zijn besluit van 26 augustus
1986 vastgestelde zone rond het terrein G ems Metaal-
werken B .V. door G edeputeerde Staten van G elderland
bij hun besluit van 24 maart 1987, nr. MH86.23213-
MH41 5 is goedgekeurd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt vanaf 29 april
1987 gedurende één maand voor een ieder ter visie ter
gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken ca.
Ingevolge artikel 29 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening is voornoemd besluit thans onherroepelijk.

Vorden, 29 april 1987.
de burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink.

Jogging-brood
echt gezond en lekker

Het beste voor sportieve
mensen.
Echt... je proeft 't!
Volgens wetenschappelijk recept
door uw echte bakker.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

L.M.B. VORDEN B.V
TELEFOON 05752-3163*

Het juiste gewicht van het tijdens onze
show te schatten varken was

98 kg + 900 gram
Hoofdprijs en winnaar van het varken was

Dhr. W. Zweverink uit Vorden met het geschatte
gewicht van 99 kg -l- 109 gram

1 e prijs P. Verhoef te 's Heerenberg
2e prijs R. Hendriksen te Vorden

3e prijs H. Aalderink te Eefde

liq, sportief en modieus.

Verkrijgbaar bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

SfHSATIONtlfVeltKOOf
URklETklDS-KLEDING

Wij kochten van een zeer bekend merk
de gehele voorraad badstof polo's,
spijkerbroeken (black denimj en
chambree broeken.

Chambree
bandplooibroek
zeer mooie kwaliteit, (am;m
elders betaalt u altijd f.69.50 NU

Spijkerbroek
black denim
stonewashed, alle maten -(28*36)

zou je f 69,50 betalen...

•% •'Polo
f. — • i

39.50

Openingstijden: Di. t/m vr.dag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur; vrijdags koopavond; za.dag 9.00-12.30-13.30-16.00 uur

Guldens qoedkoper

Dorpsstraat 29

Huur/o

ROLLUIKEN Holtslag
Ruurlo
Uw specialist op
rolluikengebied
In de maand april super aanbiedingen, die U niet
mag missen als U toch al het plan had voor
Rolluiken te kiezen.

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

HOL T SLAG Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo
Spoorstraat 28.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Leen goedkoop
en vertrouwd.

Mister Steam is ti huur bij:

HELMINK
VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

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

bedrag

3.000,-
5.000,*

10.000,-
15.000,.

24mnd.

141,08
233,04
460,07
690,10

36mnd.

99,50
163,69
321,27
461,90

48mnd. effektieve
rente

12,6%
11,6%
10,1%
10,1%

De Persoonlijke Lening
van debank met de 5.

*"•
bondsspaarbank 5
Centraal en Oostelijk Nederland

SEIKO'

Tijdvoor
de liefste moeders.

Moeder verdient het mooiste dat er is.
Een Seiko horloge uit de nieuwste Seiko kollektie.

Adviespnjsf325r

Moederdagpnjs
f 198,-doublé

Adviesprijsf425,-

Moederdagprijs
f298,-doublé

Adviesprijsf425r

Moederdagpnjs
f298,-doublè

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek
Spalstraat 15 Hengelo (Cld) Tel. 05753-1374

Adviesprijsf340r

Moederdagpnjs
f 240-staal

Adviesprijsf498,-
Moederdagpnjs
f 325,-bicolour

Adviesprijs f420,-

Moederdagprijs
f 295,-bicolour


