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Finale Landelijke Kulturele

Het Dorpscentrum te Vorden is zaterdagavond 7 mei het domein waar zich de landehjke finale van de kul-
turele wedstryd van de P J .G JN . (Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland) zal afspelen. De afge-
lopen weken rijn in vercschillende provincies in Nederland de kampioenen bekend geworden. Het team
van Jong Gelre uit Almen werd onlangs kampioen van Gelderland.

Er zullen in totaal zes provincies het
tegen elkaar opnemen. Dat zijn behal-
ve Gelderland (Almen), de kampioe-
nen uit Groningen, Drente, Friesland,
Overijssel en Zuid-Holland. De win-
naar mag zich kampioen van Neder-
land noemen.
Elk team krijgt 20 minuten de gele-
genheid om een programma te bren-
gen, bestaande uit bv. Cabaret, revue,

zang, dans, declamatie of i.d. Na
afloop van deze finale is er gelegen-
heid tot het maken van een dansje.
Zaterdagmiddag 7 mei houdt de
P.J.G.N. een algemene ledenvergade-
ring in het Dorpscentrum. Deze ver-
gadering is de provincie Gelderland
vanwege het 75-jarig bestaan, dat eind
van het jaar wordt gehouden, ten deel
gevallen.

Jong Gelre maakt deze middag tevens
van de gelegenheid gebruik om zich
landelijk te presenteren. Men heeft
een video-promotiefilm gemaakt
waarop men kan zien hoe Jong Gelre
in elkaar steekt. Wat doef Jong Gelre
naar de diverse afdelingen toe? Hoe
worden de gelden besteed e.d.? Alle-
maal vragen waarop de film een dui-
delijk antwoord geeft.

INGEZONDEN
Buiten verantwoording van de Redactie

Koninginnedag, ja gezellig. Wekker
zetten op 7 uur want de kinderen
moeten zingen. Maar wat gebeurd
daar? 's Morgens in m'n bed hoor ik
van alles. Heb ik me verslapen? Nee,
dat kan niet, 't is nog donker. Even op

de wekker kijken hoe laat het is. Jee-
tje, wat is daar aan de hand. Het is pas
5.15 uur. Opbouwen van het parcour
voor de motorcross. Niet meer gesla-
pen tot 7 uur. Is dat nou nodig om die
tijd?

Kijk, dat ik m'n ramen moet sluiten
om niet te vergassen in mijn huis, tot
daaraan toe. Dat ik moet vluchten uit
m'n huis vanwege de herrie, tot daar-

Verschijning Contact
In verband met Hemelvaartsdag, 12 mei a.s., zal „Contact" een
dag eerder verschijnen. Wjj verzoeken onze adverteerders en
correspondenten hun advertenties, resp. nieuws zo spoedig
mogelyk in te leveren.

de Redactie.

aan toe. Maar, om uitje bed gelicht te
worden in 'n nachterlijk uur gaat me te
ver. Kan aan dit soort herrie geen tijds-
limiet gesteld worden, b.v. 7.30 uur.
Kortom, Koninginnedag is leuk, maar
op deze manier zeer vermoeiend.

Tonneke v. Laake-v.d. Pol
Burg. Galleestr. l

Naschrift Bestuur Oranjevereniging

Ook wij vonden het erg vroeg om te
beginnen, doch de organisatie van het
motorsport-evenement (overigens
zeer geslaagd) was geheel in handen
van de 3^.M.C. De Graafschaprij-
ders, ^r
Het was een hele klus om een en an-
der op tijd klaar te hebben. Zodoende
was men vroeg begonnen. Het oprui-
men ging wel even sneller. Na het op-
treden vj^de Graafschaprijders was
met éérWir de straat weer schoon.
Dit was grootte klasse.
Mocht evenwel zich weer zoiets voor-

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente- 8.30 tot 12.30 uur - wethouder J.F. Geerken (afspraken kunnen
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis /s
open van maandag tot
en met vrijdag van

op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

op afspraak.

Wethouder Mr. M.A. V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

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

1. Sluiting gemeentesecretarie
De gemeentesecretarie is op 5 en 6
mei (dag na bevrijdingsdag) en op 13
mei (dag na Hemelvaart) gesloten.

2. Collecte
Aan het Nederlands Astma Fonds is
vergunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 9 tot en met 14 mei a.s.

3. Aktie Vordens Mannenkoor
Het Vordens Mannenkoor heeft ver-
gunning gekregen voor het houden
van een hanenaktie op 7 mei a.s.

4. Bestemmingsplannen; voorontwerp
herziening Kranenburg 1988, no. 1.
Ter voldoening aan de inspraakveror-
dening Ruimtelijke plannen en stads-
vernieuwing ligt tot en met vrijdag 20
mei 1988 voor iedereen ter gemeente-
secretarie op de afd. Ruimtelijke Or-
dening ter inzage het voorontwerp-
bestemmingsplan Herziening Kra-
nenburg 1988 no. 1.
Dit plan heeft betrekking op de onder-
wijzerswoning bij de voormalige
school en op die school zelf. De on-
derwijzerswoning wordt — conform
de huidige functie — bestemd tot bur-
gerwoning.
De oude school zal een nieuwe func-
tie krijgen in de vorm van een kunst-
galerie annex atelierruimte. Het ge-
bouw zal dan ook de huidige bestem-
ming "openbare en/of bijzondere be-
bouwing" behouden. Een gedeelte
van de school (jongste — noordelijke —
aanbouw nabij de Ganzensteeg) zal
verbouwd worden tot bedrijfswoning.
Eventuele reacties kunnen schriftelijk
worden kenbaar gemaakt aan burge-
meester en wethouders tot bovenge-
noemde datum.

5. Bouwvergunningen
Op 26 april j.l. hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:

- de gemeente Vorden voor het bou-
wen van een berging op het perceel
Nieuwstad la en het bouwen van
een zoutloods op het perceel Enk-
weg 11;

- de heer J.H. Eisink te Terborg voor
het bouwen van een woning aan de
Doeschot 1;

- de fam. Valckenier Kips te Lochem
voor het bouwen van een woning
aan de Doeschot 3;

- de heer E. Batema te Amsterdam
voor het bouwen van een recreatie-
woonverblijfaan het Schapenmeer
15;

- deheerG.H.Eggink,Rietgerweg4,
voor het bouwen van een loods aan
de Rietgerweg 4;

- de heer E.J. Kettelarij, Lindeseweg
3, voor het bouwen van een grond-
put voor mestopslag, op het perceel
Lindeseweg 3;

- de Vereniging tot Behoud van Na-
tuurmonumenten te 's-Graveland,
voor het bouwen van een werk-
schuur op het perceel Kruisdijk 2;

- de heer F. Jansen, B. Galleestraat
60, voor het bouwen van een gara-
ge op het perceel B. Galleestraat
60;

- de stichting Het Geldersch Land-
schap, voor het bouwen van een
werkplaats/machineberging en het
verkleinen van een veldschuur op
het perceel Lindeseweg 2;

- de heer H.J.A. Nijenhuis, Kostede-
weg l, voor het bouwen van een
houten mestsilo op het perceel
Kostedeweg 1;

- de heer P.A.J. van Dijk, de Doe-
schot 20, voor het bouwen van een
tuinhuisje met volière op het per-
ceel de Doeschot 20.

Op grond van de Wet Arob kunt u bin-
nen dertig dagen na verlening van de-
ze vergunningen daartegen bij het col-
lege van burgemeester en wethouders
een bezwaarschrift indienen.

6. Te verlenen bouwvergunning met ge-
bruikmaking van de vrijstellingsbe-
voegdheid
Burgemeester en wethouders zijn
voornemens om met toepassing van
het bepaalde in artikel 18a van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening juncto ar-
tikel 21 van het Besluit op de Ruimte-
lijke Ordening medewerking te verle-
nen aan het verzoek van de heer
H.Th. Wiggers, Eikenlaan 8 te Vorden
tot het bouwen van een garage op het
perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sektie D, nr. 1789, plaatselijk
bekend Eikenlaan 8, alhier.

De op het bouwplan betrekking heb-
bende bouw- en situatietekening ligt
vanaf maandag 9 mei a.s. gedurende
14 dagen voor een ieder ter inzage ter
secretarie, afdeling Ruimtelijke Orde-
ning o.a. (Koetshuis).

Gedurende die termijn kan een ieder
eventuele bezwaren schriftelijk aan
het college van burgemeester en we-
thouders kenbaar maken.

7. Inzameling huisvuil
Op 12 mei a.s. (Hemelvaartsdag) zal er
geen huisvuil worden ingezameld.
Die inzameling vindt plaats op woens-
dag 11 mei a.s.

doen, zullen wij toch rekening hou-
den met de aanvangstijd.
Zondagmorgen was de versierings-
ploeg ook vroeg in touw om alles op
tijd weer netjes schoon te hebben,
doch dit maakt gelukkig niet zoveel la-
waai. Met bezems gewapend en met
de kar van dhr. Bennie Bloemendaal
was dit karwei snel geklaard en voor
kerktijd zag ons dorp er weer netjes
uit. Nog bedankt, het viel wel niet mee
na zo'n feest, doch jullie waren er. Dat
deed ons goed.

Namens het bestuur
L.G.W.

Muziekvereniging
"Concordia" naar
Kranenburg
(Duitsland)
De Vordense muziekvereniging
"Concordia" heeft een uitnodiging
ontvangen om zondag 22 mei (Ie
Pinksterdag) het Schuttersfeest in het
Duitse stadje Kranenburg muzikaal te
omlijsten. Het Vordense korps heeft
deze uitnodiging te danken aan het
gezamenlijke succesvolle optreden tij-
dens het Nieuwjaarsconcert op 10 ja-
nuari in het Dorpscentrum.
Concordia zal ontvangen worden in
de Dorpshalle door de "Gemeinde-
vorsteher" en de "Stadtdirektor" en
vanzelfsprekend door de leden van de
Musik Verein Kranenburg.
Na deze officiële ontvangst zal "Con-
cordia" de schutterskoning van huis
ophalen en zal men zichda optocht
naar de feesttent begeve^P
Daar aangekomen wordt er samen
met de Duitse collega's een concert
gegeven. De Vordense muzikanten
vertrekken om 20.30 uur weer naar
Vorden. Zij die nog een i^psje mee
willen feesten aan "Jubel^Jbel, Hei-
terkeit" kunnen hun gang gaan, want
om 24.00 uur vertrekt er ook nog een
bus naar Vorden.

NIEUWS IN T KORT

• Toneelvereniging Linde
Sinds oktober 1987 is de buurtschap
Linde een toneelvereniging rijker.
Binnen de toneelvereniging gonst het
van aktiviteit. Na veel informeren hier
en daar zijn we van start gegaan aldus
mevr. Koning. En we hebben de heer
Rinus Pelgrum bereidt gevonden de
regie op zich te nemen.
De bedoeling is om 21 mei op de plan-
ken te verschijnen met het toneelstuk
"Wat een kippedrift". Het is een plat-
telandsblijspel in drie bedrijven ge-
schreven door H. longman.

De groep spelers bestaat uit Dies Eg-
gink, Berend Koning, Janny Tuinman,
Netty Arfman, Wim Lebbink, Henk
Sleumer, Berdie Lenselink, Soufleus-
se Annie Ruiterkamp. We wachten
met spanning af hoe het resultaat zal
zijn. De toneelavond zal plaatsvinden
in zaal Schoenaker, uiteraard zien we
uit naar een volle zaal, aldus mevr. Ko-
ning. In de pauze is er een verloting.

Onderscheidingen
Mevr. Dr. Ir. M.A. van Damme-van
Weele uit Vorden, is vrijdag in het Ge-
meentehuis benoemd tot Officier in
de Orde van Oranje Nassau.
Mevr. Van Damme is directeur van de
Afdeling Chemische Strategische
Ontwikkeling bij Akzo in Arnhem. Zij
kreeg haar onderscheiding vanwege
haar verdiensten voor het bedrijf en
voor haar activiteiten bij Nationale- en
Internationale onderzoeken.

Mevr. M.H. Besselink ontving een zil-
veren eremedaille in de Orde van
Oranje Nassau. Zij is huishoudster/
beheerster van Huize De Wiersse in
Vorden.
Eenzelfde medaille was er ook voor
Dhr. B.H. Breuker uit Vorden. Hij is
sinds medio 1946 lid van de Damvere-
niging DVC. Zeventien jaar lang be-
heerde hij de penningen van de vere-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

niging en bovendien was hij enkele ja-
ren competitieleider.
DVC kan bogen op nog een onder-
scheiden lid. Het is H. Wansink die
eveneens de zilveren eremedaille ont-
ving. Hij is oud-commissaris van de
vereniging.

NIEUWS v/d KERKEN

Aanstaande zondag
Op de zondagsschool en in de kerk
gaat het zondag over Handelingen
1:1-11. Voorafgaande aan de viering
van hemelvaartsdag, proberen we
achter de betekenis te komen. Wat
heeft deze 40e dag in de Paastijd ons te
zeggen?
Er wordt een kerkdienst gehouden, en
daarvan leert de ervaring dat die maar
matig bezocht wordt. Is dauwtrappen
bijbels? Misschien leren we nog het
meest van het bekende lied "daar ruist
langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam".
Op hemelvaartsdag vieren dat hemel
en aarde bijeen horen. We willen ons
daar zondag op voorbereiden. En vie-
ren dat wij leden zijn van het lichaam
waarvan Jezus het Hoofd is.
Het zondagslied is gezang 233.
In de Dorpskerk gaat ds. Westerink
voor en is er zondagsschool en jeugd-
kerk.
In de Kapel de Wildenborch wordt de
dienst geleid door ds. Klaassens en zal
er muzikale medewerking zijn. U bent
van harte uitgenodigd voor aanstaan-
de zondag.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Geen;
Ondertrouwd: J.A.J. Liebrand en R.C.
Bijenhof;
Gehuwd: H.A. Borst en M.B. Liefting;
B.J. Platenburg en M.A. van der
Voort.
Overleden: E.L. Martens-Weber, oud
66 jaar. J.B. Mennink, oud 72 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Hervormde Gemeente
Zondag 8 mei: 10.00 uur ds. H. Westerink.
Donderdag 12 mei, Hemelvaartsdag: 9.00
uur ds. P.W. Dekker, herv./geref. eredienst
in de Gereformeerde Kerk.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 mei: 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 8 mei: 10.00 uur Bevestiging Drs.
PA. Dekker, Drs. S. Poelman v. Nijverdal.
15.00 uur Drs. PA. Dekker: intrede-dienst.
Donderdag 12 mei, Hemelvaartsdag: 9.00
uur Drs. PA. Dekker (i/d Geref. Kerk) Inz.
kerk en a/d deur PI. Evangelisatie.

Weekenddienst tandarts
5 mei: N.J. Edens, Vorden. Tel. 05752-
1453.
7-8 mei: W.A. Houtman, Vorden. Tel.
05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen za-
terdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Weekenddienst huisarts
7-8 mei dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag tzoveel
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.

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

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 7 mei 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel. 1566.
Tevens de ge,hele week avond-en nacht-
dienst 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

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

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
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 maatschappelijk*
dienstverlening "De 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 14.00 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. Hr. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. 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. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

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

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak, Raadhuis-
straat 6, tel. 3409.



Nieuwe huisvesting

Uitbreiding machinepark

Meer werk

Na de opening
van onze nieuwe drukkerij

is ons orderpakket toegenomen.
Gelukkig uiteraard,

wij zijn er erg blij mee,
doch om onze klanten
tot volle tevredenheid

te bedienen,
zoeken wij een
Administratief
Medewerkster.

CMTIfKMTMOUOi»

WIE ...
wil onze afdeling Administratie
komen versterken?

Wij vragen een jonge dame
die weet van aanpakken, geïnteresseerd
is in automatisering, tekstverwerker,
moderne bedrijfsadministratie
en als 't kan een goed humeur heeft
en in het bezit is van een
MAVO of MEAO diploma.

Schriftelijke sollicitaties aan

DRUKKERIJ
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Bij LOGA
voor Moederdag:

1 Tijdschriftcassette 1,95
3 Tijdschriftcassettes 5,-

Gevraagd:

z.s.m. wegens ziekte een

vrouwelijke
kracht

voor het schoonhouden
van de bungalows en
sanitaire gebouwen.

Enkele dagen per week
in deeltijd

VAKANTIEOORD

't Sikkeler
Ruurlo-Tel.: 05736-221

Operation Friendship
Autowasactie

Laat uw auto wassen +
schoonzuigen voor maar

één tientje!
A.s. zaterdag 7 mei vanaf 9.00

uur op het parkeerterrein

café Eskes
Vooropgave mogelijk

(bel 1688)

aguAsport

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
v«le extra s In vi|t modische kleuren

Marren;
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

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

Uniek in deze omgeving

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

Trakteer moeder op een

fijne Bonbon
van

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART-Tel1750

Zaterdag
7 mei

HAIMENAKTIE
tb.v.

VORDENS MANNENKOOR

Vanaf 9.30 uur kunt u
onze verkopers verwachten

MOEDERDAG - BLOEMENDAG
Zondag 8 mei

maak er een FIJNE
FLEURIGE

ZONNIGE
VROLIJKE

GEURIGE
GEZELLIGE

KLEURIGE
PRACHTIGE dag van ...

met bloemen van uw bloemenspeciaalzaak

Zutphenseweg 5

dijkfrman
Vorden Tel. 05752-1334

Bij inlevering van deze bon

M ik 't Winkeltje
van f 5,- voor ,̂  O

't winkeltje in vers brood en banket

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

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
MOEDERDAG aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 5, 6 en 7 mei

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Salustiana's

1 5 voor

5,95

MAANDAG
9 mei

500 gram

Spitskool
panklaar 195

DINSDAG
10 mei

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
11 mei

500 gram

gek. Bietjes

nw. oogst 295

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Geef moeder een taart
Ze is het dubbel en dwars waard!

Wij bakken ze in vele soorten en maten,
zoals: slagroom, bavroise, kwark, mokka,
vruchten, chipolata, enz.
Wilt U er een bestellen? Even 1373 bellen.

WEEKENDAANBIEDING:

AppelpUnt van 175 voor 1,50

Zeeuwse cake van 3.1 o voor 3,-

KandlJKOek van 3(25 voor 3,-

Krentebollen 6 haien 5 betalen

WARME BAKKERDebaktef
die zelf
elke dag
versbaki •l O

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25
WEEKEND SPECIALITEITEN

Ons Rundvlees een
klasse apart!

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Boeren leverworst
250 gram 1,95

Gebraden gehakt
100 gram l

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WEEKEND VOORDEEL

7 Kippepoten

voor

één tientje!

Verse worst
fijne 1 k.io 6,95

grove 1 k,u, 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDINGEN

Bami of Nasi 1 k,io 6,25
Groentesoep 1 i.ter 3,45

h.o.h. gehakt 1 k , i < > 6,95
Rundergehakt

k magere 'kl°9'90

Varkensfricando
ikiio 11,90

Komende vrijdag
6 mei jaarlijkse
Feestavond

SVRatti
bij café-rest.
Schoenaker

Aanvang half acht.
Voor iedereen die

Ratti een goed
hart toedraagt

NB:
4 juni six-toernooi

met
Televisie

reparaties
direc'

naar

-' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

yj I£VER
ƒ W per kilo 4,-

BRAADKUIKEN
5,25 per Mie

POELIER HOFFMAN

Slavinken 10 stuks 10,-

Hamburgers 10 stuks 10.-

Leverworst 1 kilo 6,-

100 gram IfVERWORST
en 100 gram ONTBUTSPEK 2,

SLAGER HANS JONKER
MARKT VORDEN

2 Calanghoë 5f- Lobelia's, Alysium, Afrikanen
3 Geraniums 8,75 (ook hang) 32 voor 13,75 (PER SOORT)
l U Chry Santen planten 3 f— Volop verse snijbloemen. Volop sla-, kool-en tomatenplanten



Dank betuiging

Aan een ieder die op welke wij-
ze dan ook mijn 90ste verjaar-
dag tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt, mijn oprech-
te dank.

G. Lenselink-
Jansen

„De Bleijke" (Hengelo-G)

Onze huwelijksdag is weer
voorbij, de vele felicitaties, de
meer dan tachtig kaartjes, ca-
deau's en bloemen maakten
ons blij.
Samen met allen die er zijn ge-
weest, was deze dag voor ons
een geweldig feest.
Iedereen hartelijk bedankt.

Bennie en Riet
Peppel man

April 1988,
Nijverheidsstraat 27, 7213 DA
Gorssel.

De vele blijken van medeleven
en belangstelling welke ik
mocht ondervinden na het
overlijden van mijn lieve en
zorgzame man

Jan Anne
van der Schaaf

zijn mij tot grote steun ge-
weest en zal steeds een dank-
bare herinnering blijven.

E.M. van der Schaaf-Wils

Vorden, mei 1988.

Operation Friendship

Autowasactie
Laat uw auto wassen +
schoonzuigen voor maar

één tientje!
A.s. zaterdag 7 mei vanaf 9.00

uur op het parkeerterrein

café Eskes
Vooropgave mogelijk

(bel 1688)

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Fjordenpaard en oefen-ma-
rathonwagen. Tel. 05752-
1464.

• TE KOOP:
VW Passat GL Royal met
schuifdak, zilver metallic, 5-
deurs, bouwjaar april 1984,
km. stand 84.000. Prijs
f 16.000,-. Tel. 05735-1208.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• Welke jongen vanaf 17
jaar wil van de zomer arf en toe
op ons pluimveebedrijf ko-
men helpen? D. Klein Bramel,
Het Stapelbroek 2, Hengelo
(Gld.), tel. 05753-7209.

• TE KOOP:
i.g.st. vekerende Nissan sun-
ny 1.3 DL, bj. '82, tel.: 05752-
3065.

NIEUW!

Ham-asperge
broodje

Gewoon geweldig lekker!

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 j aar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Bij LOGA
voor Moederdag:

Wilde flora van
8 kastelen

Ineke Borgman
en

Stef Lents
gaan op dinsdag 10 mei 1988
om 10.00 uur trouwen in het
gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening
zal plaats vinden om 10.45 uur
in de St. Antonius van Paduakerk
te Kranenburg.

Receptie van 14.00-16.00 uur
in „de Herberg", Dorpsstraat 10,
Vorden.

adres:
Ringgang 37, Twixlum 2970 Emden

* ^

Op d.v. 10 mei 1988 hopen

André Heijenk
en

Mirjam Doornbos
om half twee
te trouwen in het gemeentehuis
te Vorden.

Ons huwelijk wordt om half drie
kerkelijk ingezegend door ds. P.W. Dekker
in de gereformeerde kerk.

U heeft gelegenheid ons te feliciteren
van 16.00-18.00 uur
in bodega „'t Pantoffeltje" te Vorden.

Ons adres:
Geerdinkweg 1b, 7161 PJ Neede.

* "

Robert Groot Wassink
en

Marja Bulten
gaan trouwen
op woensdag 11 mei 1988
om 13.00 uur in het gemeentehuis
te Ruurlo.

Kerkelijke inzegening
zal plaats vinden om 14.15 uur
in de Kapel te Veldhoek.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.30 tot 17.00 uur
in zaal „Susebeek", Wolfersveen

Ons adres blijft:
Veldhoekseweg 10, 7255 NH
Hengelo G ld.

Wij Feest - U ook
Woensdag 11 mei
zijn we dus gesloten.

13 en 14 mei
kunt u bij ons profiteren:

Drie sterren jenever 17,95
Florijn jenever 17,95
Hooghoudt jenever 17,95
Jagermeister 18,50
Krat Grolsch pullen 14,75
Robertsen Port 12,50
Congo 11,95
Original Peachtree 13,95
Pott Rum 17,50

Voor de kinderen is er een ijsje!

Het is nét geen weggeven
bij

slijterij „Bulten"
Veldhoekseweg 12 - Veldhoek
gem. Hengelo (Gld.)

Het kantoor van
notaris Jhr. Mr. J J A. G reven
te Vorden

is op
vrijdag 13 mei a.s.
de gehele dag
gesloten.

Op 9 mei zijn onze ouders

Wim Klein Lebbink
en

Miny Klein Lebbink-Vruggink
25 jaar getrouwd.

Wij hopen dit heugelijke feit
samen met hun te vieren.

Karin en Marcel
J a nette en F red
Irma en Harold

Ook voor u
is er op die dag de gelegenheid
hun daarmee geluk te wensen
en wel van 16.00 tot 18.00 uur
in „de IJsselhoeve", Eekstraat 15
te Doesburg.

„Kovel"
Lankhorsterstraat 3
7234 SR Wichmond

£0*

§ Op woensdag 11 mei a.s hopen onze ouders

Herman Rutgers
en

Annie Rutgers-Boerkamp
hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

De H. Mis uit dankbaarheid is om 13.30 uur
in de St. Antonius van Padua kerk te Kranenburg.

Receptie van 15.00-16.30 uur in
bar-bodega „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Herbert - Angelique
Mary - Henk
Irma - Berry
Nancy

Hamsveldseweg 8
7251 LR Vorden.

Wij gaan trouwen
op woensdag 11 mei om 10.45 uur
in het Gemeentehui kasteel „Vorden"

| De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.30 uur in de Antonius van Paduakerk
te Kranenburg.

U bent van harte welkom
op de receptie van 14.30 tot 1.6.00 uur

l in zaal „Schoenaker", Ruurloseweg 64
te Kranenburg-Vorden.

Gerrit Uenk
Toos Schroer

Ons adres blijft:
Enkweg 13 - 7251 EV Vorden.

Op maandag 16 mei 1988
hopen wij de dag te herdenken
dat we 25 jaar getrouwd zijn.

Johan Pardijs
Alie Pardijs-Wuestenenk

Gelegenheid om ons te feliciteren
is er van 15.00 tot 17.00 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

j

't Lange End
Wildenborchseweg 7, 7251 KB Vorden.

Kranenb

Op zaterdag 7 mei a.s. hopen wij'
ons 25-jarig jubileum te vieren.

Kranenburg's Belang

ter gelegenheid hiervan houden wij receptie
van 19.00 uur tot 20.30 uur
in zaal „Schoenaker" te Kranenburg.

't is lekker van
de Keurslager
VOOR MOEDERDAG
ZO'N OVERHEERLIJKE

erdag salade
Te bestellen in welke grootte
u maar wilt!

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

VOOR HET WEEKEND RECEPT

iets doorregen
Runderstoof-
rollade
500 gram 8,98

S n ij worst///n
100 gram 1,69

Saksische
leverworst gr0f
eigen gemaakt!

100 gram 0,99

HEERLUK OP TOAST!

KEURSLAGER

SPECIAL"

Marokkaanse
kip

100 gram 1,95

Kipfilet mt appel,
ananas, abrikoos,

rozijnen en kruiden

HEERLUK BU RUST,
MIE, e.d.

MAANDAG + DINSDAG
Verse worst
500 gram 4,98

Ardenn. braadworst
500 gram 5,25

Runderworst
500 gram 5,98

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

Slavink 1,-
Hamburger 1,-
Triangel burger 1,-

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Ver stand van

lekker vlees

8 MEI MOEDERDAG
4 verstelbare volkunststof

terrasstoelen
+
volkunststof terrastafel, 0 90 cm

als moederdagaanbieding: 319,-
D SIERKLEEDJES
D MINISETS
D LEKTUURBAKKEN
n FAUTEUILS
D SCHILDERIJEN

HELMINK ZUTPHENSEWEG 24
VORDEN -TEL. 05752-1514

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Beschikbaar voor thuiswerk

ervaren tekstverwerkster
in bezit van p.c. voor typen,
teksten, verzorging brieven/
mailingen, bijhouden van le-
denbestanden e.d. Word Per-
fect. Tarief f 30,- p.u. Tel.
(05752) 6481 -6711.

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

10.-

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

Nog geen idee voor Moederdag?
Loop eens bij ons binnen!

Op onze Dames-afdeling leuke accesoires.

Op onze Lingerie-afdeling mooie dusters en
nachtjaponnen
en gezellige baddoeken met bijpassende washandjes.

U vindt
vast wel
een leuk
kadoü

mode
burg. galleestraat 3 - vordeii



brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodïgdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier

<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Malsovit
een gezonde manier van
afvallen! Ambachtelijk
voor U gebakken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT
AlH'Hf NSf WiG 18 VOHDfN III 1384

Heeft u nog
spulletjes voor de

Rommelmarkt van
de Deldense

buurtvereniging?

Even bellen naar:
05753-2381

Bij LOGA
voor Moederdag:

Pot Deurmekare
Oude Achterhoekse
gerechten en eetgewoonten.

de blauwe hand
burg.galleestraat
7251 ecvof den
05752.2223

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

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

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

vrijdagmiddag
13 mei 1988

van 2 tot 8 uur
organiseren

de gezamenlijke
vordense

bloemisten

weer
de jaarlijkse

geraniummarkt
op het

marktplein
te vorden

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

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

H oogglans 750 mi 12,05
Zijdeglans 750 mi 14,40
G rond verf, 750 mi 10,95

Latex, emmer 5 kg 11,75

Superdek-latex, 4 kg 22,50

Primer, 7 50 mi 15,10
Butileen spuitkoker 4,55
Acrylaat spuitkoker 5,25

Grote bus P.U.R. 14,50

Allerhande lijmen en kitten
en let op onze superlage prijzen!

BOUWMARKT

Lekker toetje:

Mövenpickijs
van

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART-Te,1750

M oezelvakantie
Te huur Caravans
- 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.

ffam. Lovink, Thorbecke-
straat 22, 7021 AX Zelhem,
tel. 08342-1548.

TOI.II II U«

TOLDIJK - DOESBURG
TEL. TEL.
05755-1655 08334-71209

Komende vrijdag
6 mei jaarlijkse

Feestavond
SV Ratti

bij café-rest.
Schoenaker

Aanvang half acht.

Voor iedereen die
Ratti een goed
hart toedraagt

NB:
4 juni six-toernooi

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Aanmelding leerlingen
maandag 16 mei a.s. om 15.30 uur
in de kleuterklas van

P.C. Basisschool
„de Klimop"
Wichmond

R.K. Basisschool
„St. Willibrordus'
Vierakker

Kinderen die in het schooljaar augustus 1988-augustus 1989
4 jaar worden kunnen aangemeld worden op de

P.C. Basisschool
„de Klimop"
Dorpsstraat 19 - Wichmond
(05754-473)

R.K. B^sschool
„St. Willibrordus"
Vierakkersestraatweg 45
Vierakker (05754-627)

Bent u op deze dag verhinderd,
dan kunt u altijd een afspraak maken om op een andere dag
te komen.

10% KORTING
T/M 7 MEI

170,-

OP PASVORM
Wie z'n voeten liefheeft en van
Hollandse degelijke kwaliteit houdt,
zal met deze schoenen 'op rozen'
lopen. Soepele sandaal met een
fantastische pasvorm, persterke
kwaliteit. U kunt hem bijna overal bij
combineren.

Onvermoeibare mocassin met hand-
siersteek en uiterst comfortabel
voetbed. Neutrale kleurcombinatie.
Puur plezier.

WULLINK VORDEN
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
COMFORTABEL MODIEUS 's maandags gesloten

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
"* interieuradviseur

Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

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

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

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Als u vrij over uw spaargeld
wilt. kunnen beschikken en
toch een hoge rente zoekt, is
onze Patentrekening een
ideale spaarvorm voor u.

Met de Patentrekening
kunt u op elk gewenst mo-
ment zonder opzegtermijn
of opnamekosten over uw
spaargeld beschikken.

En u krijgt twee keer
per jaar een hoge basisrente
en in de meeste gevallen ook
nog een extra premierente.
Is uw saldo op l juni of l de-
cember minimaal f. 2.500,-,
dan ontvangt u deze extra
premierente. In de tabel
kunt u zien dat met het stij-
gen van uw saldo, ook de ba-
sis- en premierente mee
klimmen.

Dus kom snel langs bij
een van onze kantoren. Dan
krijgt u meteen vrij uitzicht
op een hoge rente.

_
PAÈNTREKENING

Basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

SALDO

VANAF

2.500,-

5.000,-

10.000,-

BASIS-

RENTF

(% PJ.)

2V4
2V2

23/4

3

PREMIE-
RENTE'
(% PJ.)

-

1

1V4

!3/4

TOTALE
RENTE'
(% PJ.)

2V4

3V2

4

43/4

* Rentewijzigingen voorbehouden.

Bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

spaarbank

Rayon Twente: Enschede: Hoofdkantoor Tromplaan l - Hogeland: Hogelandsingel 113 -
Stadsveld: Weth. Niihuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 - Wesselerbrink:

Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. Hengelo: Rayonkantoor: Drienerstraat 43 -
Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 - Kleine Driene:

Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo:
W. v. Otterloostraat 25. Oldenzaal: wilhelminastraat 25.

Rayon Oost Gelderland: Winterswijk: Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 -
Kloetenseweg 45. Barchem: Lochemseweg 12. Groenlo: Nieuwestraat 12. Laren (Gld):

Dorpsstraat 5. Lichten voorde; v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. Vorden: Decanijeweg 3.



CONTACT TWEEDE BLAD

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 5 mei 1988

50e jaargang nr. 5

Veel mensen op de been tijdens
het Oranjefeest

Onder leiding van het onderwijzend personeel waren vele kinderen aanwezig om de au-
bade mee te maken. Na afloop ging de optocht nog langs het Bejaardencentrum De Wehme, wat zeer op prijs werd gesteld.

Zo'n 500 schoolkinderen, getooid met rood-wit-blauwe vlaggetjes uitgereikt door de Oranjevereniging,
gingen in optocht naar het Van Arkelplein, dit in verband met de onthulling van het Beatrixplaquette. Na
de toespraak van de voorzitter van de Oranjevereniging, dhr. Wullink, werden de vlaggen gehesen door de
Padvinders. Dit onder begeleiding van de trompettist Dirk Jan Wesselink. Na het zingen van het Vordens
Volkslied vond de onthulling plaats van de plaquette Beatrixlinde. Vijf kinderen trokken aan de rood-wit-
blauwe linten, gemaakt door de School voor L.H.N.O. 't Beeckland, onder toeziend oog van de loco-bur-
gemeester dhr. Geerken, wethouder dhr. Süngenberg en de secretaris dhr. van Vleuten.

Hierna hield de heer Geerken, loco-
burgemeester, een toespraak.

Cadeau
Loco-burgemeester Geerken ontving
uit handen van de voorzitter van de
Oranjevereniging, dhr. Wullink, een
prachtige lijst, waar al de coupletten
van het Wilhelmus stonden afge-
drukt. Dit om toch vooral nu de gren-
zen open gaan, ons nationale volks-
lied niet vergeten wordt. En dat de
jeugd dan zeker op de scholen het
volkslied goed geleerd wordt. Ieder
jaar weer. Hopelijk zal het cadeau een
goede plaats krijgen in het gemeente-
huis.
Na het zingen van het Wilhelmus, on-
der de tonen van muziekvereniging
Concordia, bedankte de voorzitter,
dhr. Wullink, alleen en wenste een ie-
der een fijn feest.

Johan Golstein
Schutterskoning
Al jaren doen ze mee. De gebroeders
Golstein: Willem, Hendrik, Bertus,
Toon, Johan, noem maar op. De pei-
lers van het traditionele vogelschieten
tijdens het Oranjefeest. Dat is nl. tra-
ditie, in groepsverband schieten en
dan maar hopen dat één van je team-
genoten de vogel naar beneden haalt.
Tussendoor gezamenlijk een pilsje

Het onthullen van de Beatrix-plaquette.

pakken. Een beetje kletsen met el-
kaar, oude herinneringen ophalen e.d.
want dat is ook een traditie. Vele oud—
Vordenaren plegen deze dag nl. naar
het achtkastelendorp te komen om fa-
milie en bekenden te ontmoeten. Zo
ook op deze zonnige dag op 30 april
1988.
Komplimenten voor de bestuursle-
den van de Oranjevereniging. Dagen
van te voren zijn ze al druk in de weer.
Het dorp versieren en op de dag zelf
volop in touw om alles gladjes te laten
verlopen. Zo gezegd de mensen op de
achtergrond die niet in de picture ko-
men maar wel lijfelijk aanwezig zijn
om iedereen een gezellig feest te be-
reiden. En daar is de organisatie ter
gelegenheid van het "gouden" Beatrix
uitstekend in geslaagd. Een prachtig
versierd dorp, een Oranjezonnetje en
wat wil je nog meer!
Dit jaar wist Johan Golstein om half
twaalfde vogel naar beneden te halen.
Bij de ruim 150 schutters, waren er
zelfs die maar één keer aan de beurt
kwamen. Johan Golstein kon dan ook
de felicitaties vroegtijdig in ontvangst
nemen.
Intussen volop gezelligheid op straat.
Veel publiek tijdens het ringsteken en
vogelgooien en diverse andere spelen
in de Dorpsstraat en veel deelname bij
de oriënteringsritten. Bewondering
voor de Original Rebound Jazzband.

Fantastisd^musici die op straat voor
een leukUreer zorgden.
De schooljeugd kwam deze dag ook
volop aan zijn trekken. In het Dorp-
scentrum organiseerde de Stichting
Jeugdsocieteit een programma geti-
teld "Bli^nger" dat werd gebracht
door ThflUr Pulver, wat enigszins is
tegengevallen. Een stille pantomie
trekt niet zo bij de jeugd. Men wil vol-
gend jaar, in overleg met de leraren,
iets anders proberen.

De beide plaatselijke muziekvereni-
gingen "Concordia" en "Sursum Cor-
da" zorgden deze dag voor de muzika-
le omlijsting. Een dag die 's morgens
begon met klokluiden, gevolgd door
het hijsen van de vlag, waarna de pla-
quette bij de Beatrix-linde werd ont-
huld.
In de middaguren veel publiek bij de
stratencross van "De Graafschaprij-
ders". In de plaatselijke horeca volop
vertier, zodat ook Koninginnefeest
1988 in de boeken zal worden bijge-
schreven als een gezellig feest.

Uitslagen
Vogelschieten: 1. en koning Johan
Golstein; 2. G.J. Kapper, kop; 3. J.W.
Bosman, r. vleugel; 4. W. Kamperman,
1.vleugel; 5. M. Wiekart, staart.
Vogelgooien: 1. Dhr. Bulten; 2. Mevr.
Wullink; 3. Mevr. Velhorst.

Ringsteken: 1. Mevr. de Jonge; 2.
Mevr. Schouten; 3. Mevr. Hendrik-
sen.
Oriënteringsritten: meisjes groep 7: 1.
Sabine Gabriel; 2. Sophie Rings; 3.
Dianne Groot Nuelend.
Idem meisjes groep 8: 1. Mirthe Vliek;
2. Danielle Hogenboom; 3. Mieke
Bos.
Meisjes school Zutphen: 1. Jolanda
Kas; 2. Marlies Star; 3. Sandra Vis-
schers.
Jongens groep 7:1. Bas Vriend; 2. Bas-
tiaan Star; 3. Reinier Ponstein.
Idem groep 8: 1. Hans van Dijk; 2. Ar-
nold Mennink; 3. Ronald van Ark.
Jongens school Zutphen: l. Adri Groot
Nuelend; 2. Hans Groot Nuelend; 3.
Christiaan Wichers.
Volwassenen: 1. D. Oosterink; 2. A.
Hilferink; 3. E. Oosterink.
Buksschieten personele baan: 1. G.
Oltvoort; 2. H. Bruggert; 3. M. Eskes.
Idem \TJje baan: 1. B. Regelink; 2. G.
Oltvoort; 3. M. Eskes.

Harold Wolsink winnaar
stratencross
Een veel gehoorde kreet op radio en
televisie: Even Apeldoorn bellen! Wil
je in Vorden iets georganiseerd heb-
ben zeg dan "Even de Graafschaprij-
ders bellen". Dan weet je zeker, het
komt dik voor elkaar. Toen de plaatse-
lijke Oranjevereniging ter gelegen-
heid van het Oranjefeest de Vordense
auto- en motorclub "De Graafschap-
rijders" verzocht een stratencross te
organiseren werd spontaan ja gezegd.
Toen heel Vorden nog op één oor lag
kwamen er op deze 30e april om vijf
uur 's morgens al een aantal "Graaf-
schaprijders" in touw om voorberei-
dingen te treffen voorde stratencross.
Volop gesleep met spoorbielzen, con-
tainers, opleggers om er een spektacu-
lair gebeuren van te maken. Toen Vor-
den ontwaakte was de klus geklaard.
Het parcours was gereed, de deelne-
mers konden van start ga^^
De coureurs (zo'n 20) war^rallen af-
komstig van de Graafschaprijders
zelf. Onder hen de twee teams die vo-
rig jaar kampioen van Nederland bij
de Enduro werden.
De talrijke toeschouwers
spektakel van jewelste
teld. Coureurs die het onderste uit de
kan haalden en die zich voor ogen
hielden keihard racen, maar geen on-
verantwoorde maneuvres. Het is im-
mers feest vandaag en zo moet het
blijven.
De gouden, zilveren en bronzen me-
daille gingen naar "den vreemde",
want de eerste drie plaatsen werden
ingenomen door, hoewel lid van "De
Graafschaprijders", Hengeloërs. Win-
naar werd Harold Wolsink. Einduit-
slag: 1. Harold Wolsink; 2. Dik Weus-
tenenk; 3. Gerrit Bosch; 4. Tjeerd Sta-
pelbroek; 5. Tonny Harmsen.

een

Berichten uit uw
Kruisvereniging
Astma, je zult het maar hebben...
Lucht brengt je lichaam tot leven. Per
dag gaan via neus en mond duizenden
liters lucht naar je longen en terug.
Voor de meesten van ons vanzelfspre-
kend. Gelukkig maar.
Toch zijn er momenten dat ademen
niet zo gemakkelijk verloopt, bij een
flinke verkoudheid bijvoorbeeld, bij
een verstopte neus of hoestbuien.
Meestal gaat dit vanzelf na korte tijd
wel weer over. Maar als zulke klachten
langdurig en vaker optreden en men
ook last heeft van piepen en kortade-
migheid, dan kan men te maken heb-
ben met een vorm van CARA.

Wat is CARA? (Chronische Aspecifieke
Respiratoire Aandoeningen)
CARA is een verzamelnaam voor
chronische aandoeningen van de
luchtwegen als astma, astmatische
bronchitis, chronische bronchitis en
longemfyseem. Ongeveer één op de
tien mensen heeft in mindere of
meerdere mate CARA-klachten.

Mensen met CARA reageren op prik-
kels waarvoor hun luchtwegen over-
gevoelig zijn. Het kan daarbij gaan om
een allergie (a/j^mgevoeligheid)
voor bijvoorbeeld huisstof (mijt),
huidschilfers van dieren, schimmels
en voedingsmiddelen. Andere patiën-
ten zijn hyperreaktief (exfragevoelig)
en reageren op mist, temperatuurver-
schillen, gassen of dampen. Ook ta-
baksrook levert voor veel CARA-pa-
tiënten problemen op. Tenslotte kun-

nen infecties, inspanning en spannin-
gen aanleiding geven tot klachten.

Astma
Astma kenmerkt zich door het optre-
den van aanvallen van (soms hevige)
benauwdheid. Een aanval kan kort
duren maar ook langer aanhouden. In
de periode tussen de aanvallen is de
patiënt (bijna) geheel klachtenvrij.

Bronchitis
Dit is een ontsteking van het slijmvlies
in de luchtwegen, waardoor langdurig
hoesten en opgeven van slijm veroor-
zaakt worden. Soms is er sprake van
kortademigheid en/of piepen.
Longemfyseem
Een jarenlang bestaande astma, bron-
chitis of infectie van de luchtwegen
kan longemfyseem tot gevolg hebben.
Het longweefsel is slap en minder rek-
baar geworden. Hierdoor is de patiënt
kortademig en zelfs een klein beetje
inspanning, bijvoorbeeld traplopen,
kost erg veel moeite.

Begrip?
CARA is moeilijk te herkennen. Men-
sen met deze ziekte zien er meestal
heel "gezond" uit. Helaas leidt dat
nogal eens tot onbegrip bij bijv.-
collega's of familie. Iemand met CA-
RA kan geïsoleerd raken, enerzijds
doordat hij of zij last heeft van bepaal-
de prikkels, anderzijds door de omge-
ving geen begrip heeft voor een derge-
lijke situatie.

Wat doet het Astma Fonds?
Het Astma Fonds zet zich in voor de
bestrijding van CARA. Van de over-
heid ontvangt het hiervoor een heel
klein bedrag, en het is dan ook voor
99% van de inkomsten afhankelijk
van de jaarlijkse collecte. Het Ast-
ma Fonds gebruikt de ingezamelde
gelden voor:

Hulpverlening
Omdat CARA veel problemen met
zich meebrengt voor de patiënt, het
gezin en de omgeving, subsidieert het
Astma Fonds verschillende projekten
ter ondersteuning van de patiënt.

Plaatselijke aktiviteiten
Verdeeld over het land zijn er een aan-
tal afdelingen, waar leden van het Ast-
ma Fonds aktiviteiten voor CARA-pa-
tiënten organiseren. Dit kunnen on-
der andere gespreksgroepen voor (ou-

ders van) CARA-patiënten zijn, of
zwem-/trimclubs.

Voorlichting en scholing
Iedereen moet CARA kennen en
kunnen herkennen, daarom geeft het
Astma Fonds voor patiënten en pu-
bliek brochures en het verenigings- en
voorlichtingsblad Contrastma uit.
Ook houdt zij artsen en andere hulp-
verleners door scholing op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen op het
gebied van CARA.

Wetenschappelijk onderzoek
Op diverse instituten en universitei-
ten vindt onderzoek plaats dat zich
richt op de fundementele oorzaken,
het herkennen en de behandeling van
CARA. Het Astma Fonds onder-
steunt dit financieel.

Astmacollecte 9-15 mei 1988
Voor al deze activiteiten is geld nodig.
Het Astma Fonds is hiervoor groten-
deels afhankelijk van de opbrengst
van de jaarlijkse collecte. Geef daar-
om uw bijdrage aan de collectant of gi-
reer op 55055!

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de aktivi-
teiten, dan kunt u zich wenden tot
het Nederlands Astma Fonds, Post-
bus 5, 3830 AA Leusden.
Voorlichtingstelefoon: 033-942655
(ma, wo, vr, 13.00-16.00 uur).
Voor kontaktadressen in verband met
plaatselijke aktiviteiten kunt u zich
richten tot de plaatselijke Kruisvereni-
ging.

NIEUWS IN T KORT

• ANBO-Vorden
De Algemene Nederlandse Bond
voor Ouderen (50+) houdt op vrijdag
13 mei a.s. een dia-middag. De heer H.
de Graaf laat een deel van "Mooi Ne-
derland" zien. De Rijkspolitie zal na
de pauze voorlichting geven over mis-
daad prefentie in het Dorpscentrum.
Toegang vrij.
Op 12 mei beginnen de buiten aktivi-
teiten met een fietstocht en pick-nick.
Vertrek vanaf het marktplein. Opga-
ven hiervoor: Prins Clauslaan 5 - tel.
1389.

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

Hoofdprijs: 3-daags verbüjf in één van de zomerhuisjes van het
recreatiepark „Collendoorn", met toegang tot het Ponypark
Slagharen.

Mariëlle Vraggink
Willem Alexanderlaan 17 - Ruurlo

2e prys: een mini-camera, compleet met film en foto-album.

WilmaBmil
Ruurloseweg 81 - Hengelo Gld.

Verder als troostprijs: 7 gezinskaarten voor
een dag gratis toegang voor het hele gezin in Ponypark Slag-
haren (seizoen 1988).

Deze zijn gewonnen door:
Erica Kos, de Haar 15, Vorden
Monique Riethorst, Tulpstraat 9, S teenderen
Diana Jimmink, Lage Lochemseweg 12, Warnsveld
A. Zwiep, Kerkekamp 43, Hengelo Gld.
Ramona Dekkers, Hoetinkhof 108, Vorden
Ilse Winkel, Gazoorweg 4a, Vorden
Wilco Woltering, Onsteinseweg 13, Vorden

•

Prijzen zijn vanaf donderdag 5 mei aan ons kantoor,
Nieuwstad 30 te Vorden, af te halen.



HEMELVAARTSDAG

van 10.00-17.30 uur EEN DAG VOL SPEKTAKEL
DUTCH TRIKE RACES • MOTOR-STRATEN-CROSS

BAKFIETS-RACES • SHOW ANTIEKE MOTOREN
HISTORISCHE MOTOREN-SHOW

EEN DAG VOOR HET HELE GEZIN
Parcourskaarten f 3,- p.p. (kinderen tot 12 jaar f 1,-) HEMELVAARTSDAG

ZONDAG 15 Ml

Fietsclub VRTC
„de Achtkastelenrijders"

Zondag 15 mei houden wij weer onze jaarlijkse

„Achtkastelen Voorjaarstocht"
de afstanden zijn 40, 80 en 120 km.
Starttijd 40 km is 9.00-14.00 uur.

Starttijd 80 en 120 km is 8.00-10.00 uur.

Het unieke aan deze tocht is dat dit jaar
voor het eerst in alle 3 afstanden

acht kastelen opgenomen zijn,
door de gehele Gelderse Achterhoek.

We starten bij café-rest. „de Herberg"

• KOP KOFFIE + APPELGEBAK 4,50
2e KOP GRATIS

Nieuw in ons assortiment:

Romadic
kristal

de hoogste kwaliteit

bij:

SPEELGOED £> | | r^TTC O O
HUISHOUDEN ^% l K» ^K ̂
KADOSHOP OV^L- l t. Il O

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Tapijt
Tapijt kopen is een zaak van vertrou-
wen. Ook het leggen van tapijt moet
gebeuren door VAKMENSEN.

Bij „DE SPANNEVOGEL"
is alles onder 1 dak.

Grote voorraad KWALITEITS tapijt
BETROUWBAAR advies, VAK-
MENSEN voor de stoffering.

De ideale combinatie
voor vertrouwd
TAPIJT kopen.

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN WUTENHUI!

'hengelo(gld) ruurloseweg.2.^Q^U

OCCASION BEURS
LOCHEM '88

AUTOMOBIELEN
VOLGENS DE ERKENDE
BOVAG-SELECTIE

ALLE BEKENDE MERKEN
OP MEER DAN 5000 m2 AAN DE
ZUTPHENSEWEG TE LOCHEM

BOVAG AAN DEZE GROTE REGIONALE AUTOMOBIELBEURS
WORDT DEELGENOMEN DOOR

w Autobedrijf van Aalderen bv W-ochem Autobedrijf Wonnink - Barchem
Autobedrijf Arentsen bv - Lochem
Autoservice Kant - Lochem
Autobedrijf Loman - Laren (G ld.)
Autobedrijf Gebr. v.d. Noort -0Dchem
Autokeur F. v.d. Straat - Lochem

TOEGANG GRATIS

Autobedrijf Cosmo bv - Lochem
Auto Lochem bv - Lochem
Opelservice W J. van der Kooi - Lochem
Autobedrijf G. Sloot - Lochem
Autobedrijf VEGA - Lochem
Autobedrijf Wijma - Lochem

OP DEZE BEURS STAAN DE BESTE GEBRUIKTE AUTOMOBIELEN
TENTOONGESTELD IN ALLE PRIJSKLASSEN
VOORZIEN VAN HET BEKENDE BOVAG-GARANTIEBEWIJS.

Japanse
kwaliteitsgazonmaaier

• 3-cilinder diesel 14 pk

• ook leverbaar met aftakas
hefinrichting en
veegborstel

• laag geluidsniveau

LMB Vorden BV
Industrieweg 13 Vorden
Tel.: 05752-3163

Off. OPEL-ISUZU-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE W J. v.d. KOOI

STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-ISUZU-dealer

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

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.
Jan Zoeteman J r.

tf)

OPEL KADETT 3-drs. 1200 S LPG

OPELKADETT 3-drs. 1200 S LPG

OPEL ASCONA 2 drs. 1600 S LPG

OPEL REKORD 5-drs. 1800 S Caravan

VOLVO 340 3-drs. 1400 S LPG

RENAULT R9 GTX 4-drs. 1700 S LPG

VWGolf 3-drs. 16D Diesel

OPELKADETT 3-drs. 16D Diesel

OPELKADETT 3-drs. 16D Diesel

OPELKADETT 3-drs. 16 D Diesel

OPELKADETT 3-drs. 16D Diesel GL

OPELKADETT 4-drs. 16D Diesel

74.000 km groen metallic 10-'83
bij 12.000 km al f 300,- voordeel per jaar

69.000 km goud metallic 5-'84
bij 18.000 km al f 700,- voordeel per jaar
129.000 km bruin 6-'83
bij 14.000 km al f 400,- voordeel per jaar

LPG onderbouw 59.000 km, blauw 3-'85
bij 25.000 km al f300,- voordeel per jaar

87.000 km wit 1-'85
bij 13.000 km al f 200,- voordeel per jaar
46.000 km wit 2-'87

bij 15.000 km al f 900,- voordeel per jaar
123.000 km blauw metallic 7-'83
bij 22.000 km al f 950,- voordeel per jaar
150.000 km groen metallic 4-'83
bij 15.000 km al f 650,- voordeel per jaar
131.000 km groen 1 -'84
bij 20.000 km al f 800,- voordeel per jaar

73.000 km wit 5-'85
bij 17.000 km al f 680, - voordeel per jaar

50.000 km blauw metallic 1-'86
bij 24.000 km al f 1000,- voordeel per jaar
70.000 km met kofferbak, zilv. m. 4-'86

bij 22.000 km al f 900,- voordeel per jaar

^^m •

to

Off. OPEL-ISUZU-dealer

OPEL-Service W. J.£?KOO|
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM-

TEL. 05730-2555 Off. OPEL-ISUZU-dealer

ALLE AUTO'S MET 100% V.D. KOOI GARANTIE - INRUIL EN FINANCIERING MOGELIJK1



GESLOTEN
op vrijdag 13 mei

Schoenmakerij

Visser
Raadhuisstraat 18

Vorden

Tel. 1849

't Linde's
Proathoes

Lindeseweg 23

Vorden

organiseert
op 4 juni a.s.

Klootschiet-
toernooi

Opgave
voor 1 juni

Tel. 05752-6421

GROTE OCCASIONSHOW
AUTOBEDRIJF

TEGER LOCHEM BV
ZWIEPSEWEG 25 - LOCHEM - TEL (05730) 1480

VOOR IEDERE KOPER 'N DINER VOOR TWEE

SHIBAURA

Japanse
kwaliteitstrekkers

• 3 cilinder diesel

• 14Vm 70 pk

• 4-wielaandrijving

• vele aanbouw-
mogelijkheden

LMB Vorden BV
Industrieweg 13 Vorden
Tel. 05752-3163

modische
ensemble's
met een
feestelijk
tintje

Modecentrum

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Ruurlo

Zilvervloot-sparen
daar vaar je wél bij!

Zilvervloot-sparen is het betere werk voor
spaarders tussen de 15 en 21 jaar. Zij kunnen
sparen met een goeie rente en krijgen ook nog
eens 10% extra premie over het gespaarde
bedrag.
Als je toch spaart, profiteer dan van die
buitenkans. Bij de Rabobank vertellen we je
graag hoe dat kan.

Rabobank
geld en goede raad

PHNNEVDCEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo G ld.

Een begrip voor mensen
die meubelen, tapijten
of gordijnen willen ko-
pen van een vakman.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN!

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

HAVI voorheen GTW reizen
Tel.: 05758-1334

Wij rijden ook dagelijks naar de keukenhof
(bij voldoende deelname)

Zo ons drukwerk u laat bekoren
zo mag dat ook een ander horen

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAM5752-1086

Gevraagd:

All-round metselaar
en

All-round timmerman

Aannemersbedrijf

Fa. G. Bargeman en Zonen
Ruurloseweg 23 - Vorden
tel.: 05752-1258, b.g.g. 2392

nieuwbouw - verbouw - onderhoudswerk

Só*

JOCHIES, MEPHISTO, EMMENDO

RIEKER

>,
nekor. dat zit goed!

SCVAO
OOK IN SCHOENEN IS
DE TUUNTE STERK IN

SERVICE EN GARANTIE

NEW CLASSICS

Dit vindt U nergens!
Eigen import!

Kado-ideeën
voor

moederdag

Duits topmerk
Moederdagprijs 89,90

Zeer slank
mode '88

Moederdagprijs 89,90

Schitterende baddoek
in 100% katoen, zware kwaliteit
maat 50x100 cm

normaal f 9,95
NU t/m zaterdag

f 5,95
Bijpassend
uni washandje

nuf 1,50

Zeer luxe badjas,
• *' lusvast.

katoenen
i* badstof
»•

O

mh \
in 3 aktuele "• \
kleurkombinaties.jh

normaal f 89.-i l

M
NU t/m
zaterdag

f69,- f i i

Elegant
funktioneel
badpak,
met soft cups,
extra verstevigd.

normaal f 79,-
NU t/m l\
zaterdag ,

f59,-

K

Vrijetijdspak.
in krinkelnylon
met katoen/
polyester voering.^
normaal f 98.- v 1 f 79.-

NU t/m
zaterdag

Tennissok mét
boruurmotief
80% katoen,
20% polyamide,
met badstof zool

^-

normaal
3 paar f 10,

ft

NU t/m
zaterdag
3 paar

7,50

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

Kado-ideeën voor moederdag
0022



Bij LOGA
een BOEK een
blijvend geschenk

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

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!

TRENCH-COATS
p
|||lp

^ ^
VOOR VIJF-EN-TWINTIG
pveicie normale Winkèlprijs zuilen we tvet nu m

Dorpstraat 29
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GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 6
mei 1988 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de beschikking op het verzoek van:

1. de heerE.R.ügeon,Hoetinkhof 41,7251WLVorden
om een vergunning tot het oprichten of in werking
hebben van een constructiebedrijf voor metaal,
adres inrichting Nijverheidsweg alhier;

2. de heer H J.Hulstijn.Geurkenweg 1, 7251 MN Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de be-
staande inrichting met een open mestbassin van
staal voor de opslag van rundveemest, adres inrich-
ting Geurkenweg 1 alhier;

3. de heer F. Ebbink, Wildenborchseweg 32, 7251JK
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een melkveehouderij, inclu-
sief een open mestbassin van geëmailleerd plaat-
staal voor de opslag van rundveemest, adres inrich-
ting Wildenborchseweg 32 alhier;

4. de heer L J. Rietman, Baakseweg 12, 7251 RH Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de be-
staande inrichting met een afgedekte mestkelder
van beton voor de opslag van rundveemest, adres in-
richting Baakseweg 12, alhier en

5. de heer J.W. Wagenvoort, Riethuisweg 2, 7251 RC
Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een afgedekte mestkelder
van beton voor de opslag van rundveemest, adres in-
richting Riethuisweg 2 alhier.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te vewachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren

hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

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

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State en
in tweevoud worden ingediend binnen één maand van
de datum van tervisielegging (6 mei 1988), evenwel bij
deze Afdeling, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenha-
ge. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig arti-
kel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek
doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek
moet binnen bovengenoemde termijn worden gericht
aan de Voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 28 april 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de Loco-burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Hij een sterfgeval kun t u cl a u en nacht
rekenen op Monu ta . Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en vcr-
/orgcn wij op st i j lvolle wij/ede u i t v a a r t .

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Veulen, Het . lebbmk 4. 05752-2749
Noor informatie OUT uitvaartverzekeringen:

A.( i . Betendsen. S t rod i jk 1J. \'orden. 05752-1844

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeesteren wethouders maken bekend dat Gede-
puteerde Staten van Gelderland bij besluit van 19 april
1988 nr. LL88.6532-LL305 bericht van ontvangst
hebben gedaan van de „Verordening tot 1e wijziging
van de Kampeerverordening", vastgesteld bij raadsbes-
luit d.d. 29 maart 1988.

Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende
drie maanden ter gemeentesecretarie, afd. Algemene
Zaken, voor eenieder ter lezing en is tegen betaling der
kosten algemeen verkrijgbaar. De verordening treedt in
werking op 6 mei 1988.

Vorden, 5 mei 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de loco-burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken.

K - O R T I N G
(i.p.v. 16,- slechts 8,-)

IN DEZE MAAND OP:

COLORANCE
Alkali- en ammonia-

vrije kleurshampoo
met een enorme

houdbaarheid.
Zéér mild voor

haarstruktuur en
hoofdhuid.

Hierdoor ook
ideaal in com-

binatie meteen
permanent; de

zgn. COLOR-
PERM.

jjfa Er zijn 18
prachtige

tinten.

Voor heren
deze maand
50% korting
op alle kleuringen

Zutphenseweg 21, Vorden, Tel. 05752-1215
Hogestraat 26. Dieren. Tel. 08330-22109

Vanaf heden houden wij weer doorlopend
geranium markt; ons assortiment perk-
planten, geraniums en fuchsia's is groter
dan ooit te voren.

Opgevulde plantenbakken
voor moederdag
en vele kamerplanten en bakjes.

Potgrond 2 zakken 10,-

Bamboe
bonestokken 1 o V0or 17,50

Tuinzaden, pootaardappelen,
coniferen, heesters, heide,
vruchtbomen en bessestruiken.

U bent van harte welkom bij

Tuincentrum

Obbinkheide
Halseweg 43 - Halle (weg Zelhem-Halle)
Tel. 08343-1530

Breng zondag 8 mei een bezoek
aan Chinees Indisch Restaurant

Fan Sheng

w
Wij hebben voor iedere moeder

een leuke attentie.

70% KORTING tl m 7 mei

Super-jogger met blitse, tweekleurige, schok
absorberende zool. U loopt op rozen voor
die ronde prijs! Maten 36-46.

29,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

vrijetijdskleding

HEREN
BANDPLOOIBROEK
2 modellen - merk „Combath"
o.a. het bekende „draaipijp" model
1 met paspelzak -- kleuren: zand, olijfgroen.

FOCUSPRIJS:

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT

LOCHEM



CONTACT DERDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 5 mei 1988

50e jaargang nr. 5

"We laten niets meer aan het toeval
over"

heer Dijkerman en Floralia, we hou-
den ons aanbevolen vooreen vervolg-
cursus!

Stichting Ham-party organiseert Caraibisch strandfeest •Vordens Mannenkoor
De Stichting Ham-Party vindt dat /ij een verplichting heeft tegenover het publiek dat vorig jaar zomer in
grote getale naar het meer van de familie Graaskamp trok om daar een Caraibisch strandfeest te gaan vie-
ren. Helaas moesten de 1200 bezoekers toen onverrichter zake huiswaarts gaan. Een enorme plensbui
veroorzaakte op het podium kortsluiting en om ongelukken te voorkomen moest het feest voortijdig wor-
den afgebroken. Opmerkelijk feit daarby was dat er hij de toeschouwers geen enkele wanklank viel te be-
speuren.

"Uit de reakties is ons gebleken dat we
veel krediet hebben gekregen dus
hebben wij op onze beurt verplichtin-
gen tegenover dit publiek", zo zegt
Hans Wagenvoort één der oprichters
van de Stichting Ham-Party. "We heb-
ben er enorm van geleerd. Bij een der-
gelijke organisatie kun je niets aan het
toeval overlaten, dat is wel gebleken.
We hadden op droog weer gehoopt,
en zo zie je maar", aldus Hans Wagen-
voort.
Zaterdag 13 augustus wordt opnieuw
een Caraibisch strandfeest georgani-
seerd. Om alles beter te laten verlopen
is de Stichting Ham-Party uitgebreid.
Hans Wagenvoort en André Schroer,
de mannen van het eerste uur, hebben
zich verzekerd van de medewerking
van Mark Rouwen en Geert Wolsing,
zodat de taken nog beter afgebakend
kunnen worden. De Beach-Party is
ook nu gepland rondom het stijlvol
verlichte meer van de familie Graas-
kamp aan de Ruurloseweg tegenover
de afslag Lochem.

Pluvius kan dit keer geen roet in het
eten gooien. Hans Wagenvoort: "Er
komt een grote tent die plaats biedt
aan zo'n 600 mensen. Bij nat weer zit
iedereen droog, bij mooi weer gaan de
"zijkanten" omhoog. Daarnaast wor-
den er twee ronde tenten opgezet
waar ook nog eens enkele honderden
personen een plaatsje kunnen be-
machtigen.

Bovendien diverse terrasjes. Van
groot belang is ook het podium van
15x8 meter. De musici en groepen
kunnen hier uitstekend uit de voeten.
Bovendien worden er dusdanige
voorzorgsmaatregelen genomen, zo-
dat kortsluiting is uitgesloten", zo zegt
Hans Wagenvoort.

Uitgebreid programma
De organisatoren hopen op tenminste
1600 bezoekers waardoor de Stichting
uit de kosten is. Drankjes en hapjes re-
gelt de Stichting Ham-Party zelf. Ach-
ter de buffetten reusachtige koelkon-
tainers zodat het gerstenaat en andere
drankjes op uitstekende temperatuur
kunnen worden gehouden. Heb je het
over drank dan moet natuurlijk in één
adem de sanitaire stop genoemd wor-
den. Ook hier is aan alles gedacht. En-
kele vrachtwagens met opleggers
voorzien van komplete toiletinstalla-
ties en daarbij een ploeg die de zaak
schoon houdt, zodat alles zeer hygië-
nisch is geregeld. Verder rondom het
feestterrein een bewakingsdienst zo-
dat er ongedwongen feest kan worden
gevierd.

De Stichting Ham-Party zorgt voor
een attraktief programma. Onder
meer zal er medewerking worden ver-
leend door de steel-show-band "High
Chapparal"; de dansgroep Sankocho;
de buikdanseres Elfiha en verder Lim-

bo-attrakties, vuurshows etc. Het is
niet uitgesloten dat er de komende
maanden nog andere attrakties aan
het programma zullen worden toege-
voegd. T.z.t. worden de toegangskaar-
ten in voorverkoop aangeboden bij de
WV's te Vorden en Lochem en "De
Herberg" in Vorden.

Zaterdag 11 juni Ham-Party
Naast deze Beach-Party is de Stichting
Ham-Party volgende maand ook ak-
tief. Dan vindt op zaterdag 11 juni
voor de zevende keer de "Ham-Party"
plaats.
Een tuinfeest in de ruimste zin van het
woord in en om de kampeerboerderij
van de familie Wagenvoort aan de
Dennendijk 12.
Een tuinfeest met een vrijwel vaste
bezoekerskern. Ieder jaar zijn er zo'n
700 personen aanwezig om aan de
Dennendijk een gezellig feestje te
bouwen. Een keur van artiesten zorgt
ervoor dat iedereen aan zijn trekken
komt.
Bij de familie Wagenvoort beschikt
men over een eigen zwembad. Op een
boven het bad gebouwd podium
wordt dit keer eerst een optreden ver-
zorgd door de groep "Fratsen", een
groep die is doorgedrongen tot de fi-
nale van het Keifestival te Lochem.
Uit Vorden komt Bert Siebelink met
een eigen act. Verder is er een optre-
den van Jaap v.d. Broek en van het uit
Nijmegei^Ékomstige trio "Pazzo".

Nieuws van de
Wereldwinkel
Solidariteit aan de Derde Wereld kan
beginnen met koffie. Koffie, we kun-
nen er moeilijk buiten. Nederlanders
drinken gemiddeld zo'n vier kopjes
koffie per dag.
Koffie betekent vooral gezelligheid,
als we de meeste koffieadverteerders
mogen geloven. Maar koffie heeft ook
een ander verhaal.
.... een verhaal over de koffiemarkt,
hoofdzakelijk beheerst door Ameri-

kanen, multinationals, die (in geld uit-
gedrukt) na olie het belangrijkste han-
delsprodukt is.
.... een verhaal van een rijke bovenlaag
die door grootgrondbezit alle macht
heeft.
.... een verhaal van landbouwgrond
die onttrokken wordt aan eigenvoed-
selproduktie, omdat koffie de nodige
deviezen in het laatje brengt.
.... een verhaal van de termijnmarkt,
de tussenhandel, de import en export-
maatregelen, de prijzen die van de
plantage worden berekend.

Gesmoorde mnderrollade
Een gesmoorde runderrollade kan de ene dag warm en de tweede dag
koud (bij voorbeeld met een gemengde salade en patates frites) worden
gegeven. Voor een gesmoorde rollade kan men heel goed een doorregen
runderrollade nemen.

Reken voor 4 personen voor twee dagen op l rollade van l a l \ kilo.

Verhit 80 gram boter in een passende braadpan. Fruit er onder voortdu-
rend omscheppen 2 grof gesnipperde uien m tot ze glazig zien. Leg daar-
na het vlees in de pan en laat het boven een matig afgestelde warmtebron
zachtjes rondom bruin bakken. Voeg l verkruimeld laurierblad, 2 kruid-
nagelen en \ theelepel fijngewreven tijm toe. Schenk er daarna l \ decili-
ter wijn (rood of wit - bij voorkeur de wijn die u ook bij de maaltijd
schenkt) bij en wacht tot alles aan de kook is gekomen.
Leg het djeksel op de pan en laat het vlees in 100 tot 120 minuten zachtjes
gaar smoren. Keer het vlees enkele malen en houd de pan daarna steeds
weer goed gesloten.
Neem het vlees uit de pan en „verpak" het in een stuk folie. Voeg aan het
smoorvocht l a 2 deciliter kokend water of bouillon toe. Breng alles aan
de kook en doe daarna alles door een zeefje over in een ander pannetje.
Maak l'/2 theelepel maïzena aan met l eetlepel koud water.

Bind de saus ermee en klop daarna een klontje boter van ca. 35 gram
door de saus. Neem hetpannetje tijdens het kloppen van de warmtebron.
Verwijder het touw waarmee de rollade werd opgebonden. Snijd (een
deel van) de rollade in niet al te dunne plakken.
Leg de plakken op een voorverwarmde schaal en schenk er een deel van
de saus over. Geef de rest van de saus er in een sauskom bij.

Tip: bij de gesmoorde runderrollade smaken vrijwel alle soorten groen-
ten erg goed. Geef er gekookte of gebakken aardappeltjes bij.

Bereidingstijd: 40 minuten - Energie per portie: ca. 1585 kJ (380 kcal)

Organisaties als de S.O.S. wereldhan-
del, de Stichting Ideële Import en de
wereldwi^fcls zijn niet in staat om
machtssy^men op de helling te zet-
ten.
Wat we wel kunnen is die machtssy-
stemen en machtsstrukturen aan de
kaak te stellen en te werken aan be-
wustwording. Bewust kopen.
Solidariteit kan beginnen met koffie.
Door koffie te kopen bij de wereld-
winkel (in Vorden present met een
kraam op de markt elke Ie en 3e vrij-
dag van de maand), kunnen wij een
bijdrage leveren aan de bestrijding
van een stuk onrechtvaardigheid in de
landen waar deze koffie wordt ver-
bouwd.
Het is geen spectaculaire daad, eerder
een daad van solidariteit.

Werkgroep
Wereldwinkel Vorden

NIEUWS IN T KORT

• Floralia's Ikebana cursus
15 Dames volgden in het Dorpscen-
trum de Ikebana (Japans bloemschik-
ken) cursus van Floralia onder de be-
kwame leiding van de heer J. Dijker-
man. Drie lessen is weinig, maar wat
hebben de cursisten veel geleerd.
Niet alleen de 3 stijlen Moribana, Sho-
ka en Nageïre, ook de kunst van het
weglaten.
De heer Dijkerman leerde de juiste
materialen bij de juiste vazen en scha-
len kezen. Hij vertelde over het hoe en
waarom van de verschillende stijlen
en tipte iets van de achtergrond van de
Japanse bloemschikkunst aan.
Zelfs de oudgedienden onder de cur-
sisten leerden heel anders kijken en
denken, want de Westerse manier van
bloemschikken moest helemaal wor-
den vergeten.
Met een enkele bloesemtak en een
groot blad, of een grillige dode tak met
2 bloemen werden al smaakvolle crea-
ties gemaakt. Soms kregen deze stuk-
ken een naam mee zoals: Lentezon,
Voorjaarsliefde, Trouw, Bescherming.
De cursisten werkten zeer enthou-
siast aan hun stukjes en becommenta-
rieerden eikaars werk. De heer Dijker-
man gaf aanwijzigingen en besprak in
elke les alle gemaakte werkstukken en
hanteerde hierbij veelvuldig het
snoeimes.
Commentaar van de zeer tevreden
cursisten na afloop: "Hartelijk dank

Evenals in voorgaande jaren zal het
Vordens Mannenkoor een hanenaktie
organiseren. De opbrengst van deze
aktie zal geheel worden besteed aan
de aanschaf van enkele nieuwe kos-
tuums, welke nodig zijn gezien de re-
cente groei van het aantal leden van
het koor.
A.s. zaterdag zal er een huis aan huis
verkoop plaatsvinden. De aktie wordt
van harte aanbevolen. (Zie adverten-
tie elders in dit blad).

• Aanwinsten bbliotheek
Turow, Scott, De aanklager; Dorsten,
Johan van, Gehucht aan de IJssel;
Thijssing-Boer, Henny, Als dauw-
druppels op het land; Hoorn, Mar-
greet van, Het tweede geweten; Oz,
Amos, Volmaakte rust; Gordimer,
Nadine, De milieubeheerder; Diede-
riks, H.A., Van agrarische samenle-
ving naar verzorgingsstaat; Zoomers-
Vermeer, J.P., De vrouwen van Klein
Bergvliet; Meer, Vonne v.d., Een war-
me rug; Van balkenbrij en Arnhemse
meisjes; Alle cultuur is streven: verza-
meling Huizingalezingen; Itten, Jo-
hannes, Kunst en kleur; Laumer,
Keith, Het verloren geheugen; Smith,
Wilburg, Het goud van Natal; Welt,
Elly, Als het stil wordt in je hart; Kon-
salik, Heinz, Het laatste lied van de
steppe; Oké, Janette, Langzaam ont-
luikt de liefde; Potter, Dennis, De zin-
gende detective; Aichinger, Ilse, De
gebondene; Renault, Mary, De stier
uit zee; Nolan, Christopher, Under
the eye of the clock; Cohen-Solal, An-
nie, Jean-Paul: zijn biografie.

SPORTNIEUWS

• VTP-Tennisnieuws
Het eerste zondag-herenteam moest
afgelopen zondag naar het in de punt
van Drente gelegen Vries om aan te
treden tegen A.Y.R. (Are «È|Ready).
Jacco Venhuis slaagde er in zijn eerste
enkelpartij in 2 sets te winnen van E.J.
Dik. Dat leek een goed begin, maar
helaas werden de daarop volgende 3
single-partijen verloren.
Ruud Ubink was niet in vorm en ver-
loor de single met 6-2, 6-2. Wel wist
Ruud Ubink samen met Rik de Gruy-
ter de 2e dubbelpartij in 3 sets naar
zich toe te halen waardoor de einduit-
slag 4-2 voor A.Y.R. werd.
Het tweede zondag-herenteam speel-
de thuis tegen Lochem een goede
wedstrijd waarin alle single-partijen
gewonnen en beide dubbelpartijen
verloren werden. In beide dubbel par-
tijen werden er veel fouten aan het net
gemaakt.

Uitslagen zondagcompetitie
Heren 3e klas: A.Y.R. - Vorden l: 4-2;
Heren 5e klas: Vorden 2 — Lochem: 4-
2; Junioren 4e klas gem.: Vorden -
Het Elderink: 2-6.
De zaterdagcompetitie lag in verband
met Koninginnedag stil. Wel werd de
junioren jongens A wedstrijd Vorden
l — De Stoven l gespeeld. Deze wed-
strijd was al op 16 april gepland, maar
toen kwam de tegenstander niet opda-
gen.
De Vordense jeugdploeg bestaande
uit Stefan v. Voskuilen, Christian Tha-
len, Erwin Besselink', Michiel van der
Laan en Marco Wijers wonnen ook
deze 2e wedstrijd zonder problemen
met 6-0.

• s.v. Ratti afd. Dames
Witkampers l - Ratti 1: 1-1.
Met lood in de benen en schorre kelen
vertrok Ratti zondagmorgen hoopvol
naar Laren, om ook deze keer weer de
volle winst te pakken. De eerste helft
werd er goed gespeeld, ondanks ver-
schillende strubbelingen met de te-
genpartij en de scheidsrechter.
Vijf minuten voor tijd werd er (uit een
scheidsrechtersbal) verdient gescoord
door R. Spithoven.
Het verloop van de tweede helft was
minder opzienbarend. Het samenspel
werd minder, het fanatisme ontbrak
bij sommige speelsters. Toch kreeg
Ratti nog enkele goede kansen, maar
helaas, het geluk was niet aan hun zij-
de.
5 minuten voor tijd werd de bal over
de doellijn gekopt. Deze goal bepaal-
de tevens de eindstand 1-1.

Politie-Varia
Op 24 april werden enkele automobilisten in het buitengebied, onder andere de
Oude Borculoseweg, gewaarschuwd en teruggestuurd. Ingevolge de Provincia-
le verordening is het verboden met o.a. auto's, motoren, bromfietsen te rijden
op een zandweg welke daarvoor afgesloten is.

Op 24 april werd van een fiets, welke gestald stond bij het Ratti-voetbalveld te
Kranenburg een fietspomp en het koplampglas ontvreemd.

Tussen eind februari en half maart 1988 werd bij een plaatselijk tuincentrum een
aanhangwagen ontvreemd. De aanhangwagen werd vanaf het terrein ont-
vreemd. Gegevens van de aanhangwagen zijn: donker groen, oplooprem, hekje
aan de voorzijde, afmetingen 2 m x 1.5 m.

Op 26 april deed een inwoner van Vorden aangifte van vernieling van zijn fiets
welke op vrijdag, 22 april gestald stond bij de sporthal. Fiets werd geheel ver-
nield.

Op 27 april vond er nabij de ingang van het landgoed "De Wiersse" te Vorden
aan de Ruurloseweg een ernstig ongeval plaats. Omstreeks 11.40 uur reed een
bestuurder van een bestelauto in de richting van Ruurlo. Door onbekende oor-
zaak geraakte de bestuurder met de bestelauto in de linkerberm en ramde al-
daar drie bomen. De bomen, middellijn ongeveer 30 cm, braken door de snel-
heid geheel af en een ervan viel op de bestelauto. De bestuurder raakte gewond,
o.a. een gebroken onderbeen, shock en vele schaafwonden. Dr. v.d. Berg ver-
leende de vereiste eerste medische hulp. De bestuurder werd met ambulance
overgebracht naar het Spittaal ziekenhuis te Warnsveld. De bestelauto, die half
op zijn kant in het bos lag, was geheel vernield. Door takelbedrijf uit bos getrok-
ken en later afgevoerd.

Ook op 27 april vond op de Hengeloseweg te Vorden, nabij de brug over de Vor-
dense Beek een verkeersongeval plaats. Een bestuurder moest afremmen voor
een voor hem rijdende tractor, die linksafwilde slaan de Waarlerweg op. Hier-
achter naderde een andere personenauto bestuurder, die de voor hem lang-
zaam rijdende personenauto te laat in de gaten had en botste tegen de achterzij-
de op. De auto van de achteropkomende bestuurder raakte dermate bescha-
digd, dat deze moest worden afgesleept.

Op woensdag, 27 april tussen 19.30 en 21.50 uur werd er ingebroken in een per-
sonenauto, welke geparkeerd stond aan de Oude Zutphenseweg, voor de in-
gang van het voetbalveld. Met een steekvoorwerp werd de afgesloten auto
opengebroken. Uit het dashbord werd een radio-cassette-recorder ontvreemd.
Het dashbord werd hierdoor behoorlijk vernield. Een ieder die wat verdachts
heeft gezien wordt verzocht contact op te nemen met de plaatselijke politie en-
kel tijdens de bureau-uren.

Naar aanleiding van de diefstal van vele drukperscilinders uit de oude melkfa-
briek aan de B. Galleestraat te Vorden, gepleegd in februari 1988 zijn inmiddels
de laatste persen teruggehaald bij de "verdachten" en deze teruggegeven aan de
eigenaar van de melkfabriek.

Op 28 april omstreeks 15.30 uur vond er een aanrijding plaats tussen een perso-
nenautomobilist en een jonge fietser. De fietser raakte door hetongeval licht ge-
wond. Hij liep een gekneusd rechter been op.

Op zaterdag, 30 april omstreeks 14.00 uur vond er een ongeval plaats op de krui-
sing Het Jebbink met de Decanijeweg. Een fietser en een automobilist kwamen
met elkaar in botsing. De schade was gering.

Ook op Koninginnedag, 30 april, zaterdag omstreeks 14.30 uur vond er nog een
ongeval plaats tussen twee personenauto's op de Stationsweg. Op genoemd tijd-
stip stonden er in de Stationsstraat vele auto's geparkeerd. Beide bestuurders
kwamen elkaar tegemoet en raakten elkaar met de linkerbuitenspiegels. Beide
spiegels werden dan ook vernield.

Op Koninginnedag, 30 april, was omstreeks 20.30 uur nog een aanrijding in Vor-
den. Op de kruising Molenblick - de Boonk nam een bestuurder van een brom-
fiets een bocht te ruim en met een veel te hoge snelheid. De bromfietser kwam
nu op de verkeerde weghelft uit en botste aldaar frontaal tegen een personenau-
to aan. Gevolg aanzienlijke materiële schade. De bromfiets moest ook uit het
verkeer genomen worden voor een nader technisch onderzoek.

Hoe gezellig het was in het dorp Vorden tijdens Koninginnedag, zaterdag 30
april, blijkt wel uit een ander stukje in deze krant. Ook moest de politie bemidde-
len bij een ruzie in de nacht. In het buitengebied omgeving Strodijk werden ook
nog enige brievenbussen van de palen afgehaald en weggegooid. Jammer en dat
na zo'n mooie dag.

Op zaterdag Koninginnedag, werd te Vorden een auto aangereden die gepar-
keerd stond. De tegenpartij reed echter zonder zijn identiteit te vermeldden
door. De benadeelde wist helaas niet op welke parkeerplaats danwei waar de au-
to geparkeerd heeft gestaan toen de auto werd aangereden. De auto van bena-
deelde werd aan de rechterachterzijde beschadigd. De schade bedroeg f3500,--.
De aangereden auto betrof een Suzuki busje, kleur wit. Getuige(n) worden ver-
zocht contact op te nemen met de politie te Vorden
Nu het weer af en toe goed genoeg is om te gaan barbequen komen deze vuur-
bakken ook onmiddelijk weer naar buiten. Ook dan wordt de politie er soms bij-
gehaald, niet om mee te eten maar omdat de buurt of andere last heeft/hebben
van geluidsoverlast. Vaak heeft men namelijk dan ook buiten een radio of iets
dergelijks, die men vrij hard aan zet.
Laten we met z'n allen hierop letten en elkaar niet tot overlast zijn. En verder
wenst de Rijkspolitie Vorden U een prettige barbeque toe met nog een opmer-
king: Houd het veilig.

De rayoncommandant
van de Rijkspolitie

te Vorden, M.H.M. Gabriël.

Voor Moederdag hebben wij weer
zo'n heerlijke taart:

Slagroom - Vruchten - Mokka - enz.

om moeder mee te verwennen!

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

van:
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Moederdag
Nuttige, praktische en mooie kadoos bij

'HUISHOUDEN ^% i t C E< W
KADOSHOP O W L- l L-110

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Wat u niet
vergeten mag

is 8 mei moederdag

Artifleur
denkt ook mee

Bloemen, planten
kadoartikelen
altijd een leuk idee.

Bloems/'erkun&i

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J.W. ELBRINK
Telefoon 05752-1436

10% KORTING t/m 7 mei
Tropische sandalet met actueel vlechtwerk.
Natuurlijk in leer. Slechts:

49.95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

«* dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

DENK AAN DE GERANIUMMARKT, VRIJDAG 13 MEI

l

Extra feestelijk wordt Moederdag
met een overheerlijke taart

keuze uit o.a.: Slagroom
Vruchten
Kwark
Mokka
Chipolata

't winkeltje in vers brood en banket

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

Garantie bij
Foto Reesinck

G
725~1

fons Jansen **
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

2 JAAR GARANTIE + ALL RISK
VERZEKERING.

Artikelen met dit embleem geven u
deze dubbele zekerheid. Laat u vrij-
blijvend infor-
meren in onze
zaak.

fotohandel
vakfotografie

Reesjick
Nieuwstad 37 Zutphen,S05750.12129

loodgietersbedrijf

J.HfttfILTINK

SPORTNIEUWS

• Treffers kampioen
Het eerste herendrietal van de tafel-
tennisvereniging "Treffers" is kam-
pioen geworden. De thuiswedstrijd
tegen Smash werd met 6-4 gewonnen
zodat promotie naar de derde klas een
feit werd.

De Vordenaren speelden in deze ont-
moeting beneden hun normale kun-
nen. De eerste punten gingen naar
Smash. Toen Sjoerd Hovenkamp het
eerste punt had binnengehaald ge-
volgd door een overwinning van
Zwier Heyink gingen de Vordenaren
beter spelen. Hovenkamp en Heyink
wonnen het dubbel, waarna Hoven-
kamp en Heyink resp. nog twee en
één zege behaalden. Fr. Schoenaker
was deze avond niet op dreef en ver-
loor al zijn partijen.
Na de promotie van het eerste' team
heeft ook het tweede team van de
Treffers nog promotiekansen. Tegen
Atak 3 werd thuis met 7-3 zege be-
haald. R. Casper en F. Hovenkamp
wonnen ieder drie partijen en samen
het dubbel. R. de Heus kwam niet tot
winst.
Het derde team verloor met 10-0 van
Dropshot 4. Donderdag 19 mei wordt
een begin gemaakt met de clubkam-
pioenschappen van de Treffers. Deze
zullen tot aan de zomervakantie du-
ren.

• Uitslagen v.v. Vorden
Donderdag 28 april: Loenermark 12 —
Vorden 6: 3-2. Zondag l mei: Vorden 2
- Witkampers 3: 1-2; Vorden 4 -

S VB V 3:4-0; Vorden 6 - De Hoven 7:
2-5.

• Programma v.v. Vorden
Zondag 8 mei: Vios Beltrum l — Vor-
den 1; Warnsveldse Boys 2 — Vorden
3; Vorden 4 — Warnsveldse Boys 4; Be
Quick 8 — Vorden 6; Vorden 7 — Loe-
nermark 10.

• Dammen
Sneldammen voor teams
In Apeldoorn is het Gelders kam-
pioenschap sneldammen voor vijftal-
len gehouden. DCV l in de hoofdklas-
se uitkomend, won de eerste wed-
strijd van DVD Doetinchem, maar
liet vervolgens 3 punten liggen en ein-
digde als 3e. Kampioen werd DVD
Doetinchem met 6 punten en 26 bord-
punten; DES Lunteren haalde 6 pun-
ten en 22 bordpunten, en DCV 5 pun-
ten.
Topskorer werd Jan Masselink met 6
punten uit 4 wedstrijden. Henk Hoek-
man scoorde 5 punten, Harry Graas-
kamp en Gerrit Wassink 4 punten en
Bennie Hiddink 2 punten.
Het tweede team eindigde met 4 pun-
ten eveneens als 3e. Kampioen werd

hier Slagvaardig uit Wamel, die alle 4
wedstrijden in winst omzette.

Juniorenviertallen: DCV - UDC Ulft
4-4
Het juniorenviertal speelde 4-4 tegen
Ulft en werd, door een beter bordge-
middelde kampioen van distrikt Oost.
Beide teams hebben zich geplaatst
voor het Gelders kampioenschap.
J. Slutter - M. Daamen 1-1; M. Vos-
kamp-H. Bruins 1-1; R. Slutter-R.
Boon 1-1; A. Bouwman — J. Venus 1-
1.
Onderlinge kompetitie
J.Hoenink-H.Wansinkl-l;G.Was-
sink — W. Wesselink 1-1; M. Boers-
broek — S. Wiersma 1-1; T. Janssen —
B. Breuker 1-1; H. Graaskamp — B.
Nijenhuis 2-0; B. Wentink - G. Brum-
melman 0-2; M. Voskamp — B. Rossel
2-0; S. Buist - H. Ordelman 2-0; H.
Wansink — B. Breuker afg.; H. Lense-
link-H. Esselink 1-1; H. Ordelman —
Y. Baakman 0-2; G. Brummelman —
M. Klein Kranenbarg 2-0; T. Janssen —
J. Hoenink 2-0; B. Wentink - B. Ros-
sel 2-0.

Promotie Voetbalvereniging Vorden l

'MOEDERDAG'
IETS FIJNS VAN DE
BANKETBAKKER^
BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART -Tel. 1750

7 Lente-
aanbiedingen
van Wel koop.

Ronde plastic
bloembak
Model coupe,
hoogte 36 cm,
diameter 41 cm

5,95

Plastic bloembakken
Lengte 40 tot 100 cm

2,30
3,60

40 cm

60 cm

cm
,00 cm

4,80
5,90

Baco tuinkas
BG 608 Aluminium
met glas. Lengte
254 cm, breedte
191 cm en nokhoogte
207 cm

Marigold tuinhandschoenen
Maat S t/m XL
van 5,70 voor

Buitenlantaarn
Kunststof met glazen
bol
van 12,95
voor 10,95

Wolfgazonmest
Langwerkend voor
50 m2, SN-50
van 14,90
voor 12,95

WolfMulti-Star
krabber
incl. 130 cm hard-
houten steel
van 28,90
voor 19,95

Alle prijzen incl. BTW
en geldig t/m 21 mei.

wc llcoo |»
Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500;

Hengelo, (G), Spalstraat 37, tel. 1713;
Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;

Toldy'k Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441

Het eerste elftal van Voetbalvereniging Vorden promoveerde onlangs naar de 4e klas KNVB. Proficiat! WC l ItO O |l De Grote 6roe*e Vak, winkel
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