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130 jongelui naar clubkamp
A

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiéren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Dodenherdenking
Wichmond
Dodenherdenking op 4 mei door de leerlingen van de Willibrordus en Klimopschool te Vierakker-Wichmond. De leerlingen van
beide scholen vertrokken vanaf de Klimopschool voor een stille
tocht naar de Algemene Begraafplaats te Wichmond.
Na een korte inleiding door dhr. Rensink, hoofd van de Klimopschool, werd
het gedicht '4 mei' door een leerling
van de Willibrordusschool voorgedragen. Vervolgens werd door 2 leerlingen van de scholen een krans met erelint gelegd. Na het hoornsignaal werd
l minuut stilte gehouden. Onder het
bla/.en van 'The last post'. Jan Schieven
werden door de kinderen bloemen gelegd op de graven van de 13 oorlogsvliegeniers. Hierna werd door een leerling van de Klimopschool het gedicht

KPO Vierakker
Op 24 april heeft men de laatste KPOavond van het winterseizoen gehouden. Na opening door de voorzitster
met een lentegedicht deed ze enkele
mededelingen. De avond werd verder
met een foto en vragenspel voortgezet,
in 7 groepen moest men verschillende
foto's en afbeeldingen raden, wat soms
verrassende antwoorden opleverde.
De avond werd afgesloten meteen wel
thuis en tot ziens op de jubileumdag
27 mei a.s. Willen de dames die mee
willen helpen in de koffiestand tijdens
de Ludgermarkt zich opgeven bij T.
Dimmendaal, tel. 05754-518.

De komende twee weekenden zal het seizoen van het clubwerk,
uitgaande van de Geref./Herv. Jeugdraad weer worden afgesloten met gezellige clubkampen.
Niet minder dan 130 kinderen en jeugdleid(st)ers gaan naar 'De Baankreis'
in Almen. Van l l tot 13 mei a.s. gaan
de jongste kinderen (groep l t/m 7 basisschool) naar de kampeerboerderij.
De jongelui van de tienerclubs en de
hoogste groep van de basisschool van

l H lot 20 mei a.s. Fr wordt hen een afwisselend programma aangeboden
met ontspannende onderdelen als
sport en spel.
Daarnaast komen ook wat serieuzere
onderwerpen aan de orde.

QEMEENTEBULLETIN
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag toten met wijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
SPREEKUUR:
Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.
Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen volgens afspraak.
Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

j» VERDELING
PORTEFEUILLES
VAN HET COLLEGE
VAN BURGEMEESTER
EN WETHOUDERS
In onderling overleg heben de burgemeester en de op l mei gekozen wethouders, mevrouw Aartsen en de heer
Voortman, besloten om de portefeuilles als volgt te verdelen:
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
algemeen bestuur, kabinetszaken, economische zaken, waaronder toerisme,
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en bouw en woningtoezicht, monumentenzorg en de in de gemeentewet specifiek aan de burgemeester opgedragen taken, zoals politie en brandweer.

OUWVERGUNNIN-

GEN
Op 25 april 1990 hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning
verleend aan:
— de heer A.W. Rouwenhorst, Ganzensteeg 4a te Vorden, voor het slopen van een fietsenstalling en het
bouwen van een garage/werkplaats
op het perceel Ganzensteeg 4a te
Vorden;
— de heer T. Lauckhart, Ruurloseweg
20 te Vorden, voor het vernieuwen
en vergroten van een garage op het
perceel Ruurloseweg 20 te Vorden.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

•

.

JU»/LAPVERGUNNING
Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer H. van Dorsten, Hertog
Karel van Gelreweg 7 te Vorden, vergunning verleend voor het kappen van
een tweestammige berk, staande in de
tuin van het perceel Hertog Karel van
Gelreweg 7.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

Wethouder W. M. Voortman:
financiën, automatisering, openbare
werken en interne zaken.

VITZICHTHOEKEN
In deze tijd van het jaar groeit de be-'
planting snel. Hierdoor kan het voorkomen dat het uitzicht op bepaalde
punten voor het verkeer minder wordt.
Indien dit bij u het geval is dan verzoeken wij u om deze beplanting zodanig
te snoeien zodat het verkeer er geen
hinder van ondervindt.
Tevens verzoeken wij u om ervoor te
zorgen dat overhangende beplanting
op trottoirs gesnoeid wordt, zodat de
trottoirs voor voetgangers goed begaanbaar blijven.

f OPHALEN

HUISVUIL

Op Hemelvaartdag, donderdag 24
mei, wordt er geen huisvuil opgehaald.
Dit gebeurt de dag daarna, op vrijdag
25 mei, en niet, zoals in da afvalwijzer
staat vermeld, op woensdag 23 mei.

j • TERINZAGELEGGING

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
milieu, welzijn, sociale zaken, onderwijs en personeelszaken.

onkruidbestrijding ter hand nemen. Er
wordt gespoten met het minst onvriendelijke bestrijdingsmiddel voor het milieu. Het is echter onvermijdelijk dat er
enige schade ontstaat aan het milieu.
Voor een goede begaanbaarheid van
de wegen, vooral bij nat weer, is het
noodzakelijk dat het onkruid bestreden wordt.
Indien u het trottoir, de weg of het pad
voor uw woning zelf schoonmaakt, dan
zal die plek bij de chemische onkruidbestrijding worden overgeslagen.

:• ONKRUIDBESTRIJDING OP WEGEN EN
TROTTOIRS
Begin juni, hoogstwaarschijnlijk de
eerste week van die maand, zal de afdeling gemeentewerken de chemische

VOORONTWERP-INTENTIEPROGRAMMA
STILTEGEBIEDEN PROVINCIE GELDERLAND
Vanaf heden ligt het voorontwerp-intentieprogramma stiltegebieden ter secretarie, afdeling algemene zaken, ter
inzage.

'Appel' voorgedragen. Na het hijsen
van de vlag werd de herdenking op de
begraafplaats gesloten. Terug in de
Klimopschool werd een inleiding gehouden door dhr. H. van Zantvoort
over de Tweede Wereldoorlog.
De kinderen toonden hun interesse
door het stellen van vragen die door
dhr. van Zantvoort op duidelijke wijze
weiden beantwoord. Ook was namens
de gemeente Vorden aanwezig, dhr.
Rittervan de Stichting 4-5 194 l .

Warnsveldse
Operette
Gezelschap
Het bestuur van het Warnsveldse Operette Gezelschap laat weten dat de wegens ziekte van een der hoofdrolspelers onlangs afgelaste voorstelling van
de operette 'lm weissen Rossl' zal worden gegeven op vrijdagavond 18 mei in
café restauarnt de Pauw van Warnsveld. Toegangskaarten in voorverkoop
verkrijgbaar bij Sig. Mag. Pelgrum,
Rijksstraatweg 70, tel. 05750-22529.
Toegangskaarten voor de oorspronkelijke opvoering van 27 april blijven geldig. Ook donateurs kunne^Bun hun
recht gratis toegang gebruiflBpken.

Dinsdag 15 mei komt mevr. A^i ave makers uit Lochem bij de dai^^van de
afd. Vorden van de NCVB op bezoek.
Door middel van een inleiding en
dia's geeft zij informatie over het Europese Parlement in Straatsburg. De bijeenkomst wordt in het Dorpscentrum
gehouden.

Ingezonden mededeling

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Zondag 13 mei 10.00 uur ds. H. Westerink,
bevestiging ambtsdragers; 19.00 uur Voordedienst. Jongerendienst met zang en gesprek
m.m.v. ds. K.H.W. Klaassens.
Kapel de Wlldenborch
Zondag 13 mei geen dienst: in verband met
bevestiging ambtsdragers in de Dorpskerk (o.a.
wijkouderlinge Wildenborch-Galgengoor-Mossel).

Geref. kerk Vorden
Zondag 13 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, gez. jeugddienst 'de Voorde' bij N.H. Kerk.
RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 12 mei 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 mei 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Zondag 13 mei 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 Past. Van
Zanten, tel. 05753-1314.
Hulsarts 12-13 mei dr. Haas, tel. 1678. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 12 mei 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 12-13 mei J.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel.
Alarmnummer 06-11.

Alle inwoners van Vorden, die de laatste dagen over de Vordensebosweg zijn
gegaan, hebben kunnen constateren,
wat voor schade daar aan de natuur is
toegebracht. Over een lengte van ±
120 meter zijn daar 20 tot 25 bomen
afgezaagd, en het struikgewas waarbij
veel hazelaars, zijn met de grond gelijk
gemaakt. In plaats van al dat groen,
kijkje nu tegen een paar oude schuren
en een grote mestvaalt aan. En als je nu
vraagt wie haalt nu zulke ezelsdomme
streken uit, nu niemand anders dan de
Stichting het Gelders Landschap, waarvoor A.B. Stokman, Waarlerweg l hier
vertegenwoordigd is als districtsbeheerder. En zulke dingen gebeuren in
van het gemeenschapsgeld in de vorm
van subsidie van de overheid, waar ook
wij als Vordenaren aan mee betalen. Al
de jaren dat ik hier in Vorden milieucontroleur ben geweest, heb ik een baldadigheid niet meegemaakt. Wilt u
hier ook tegen protesteren, schrijf of
bel dan naar de Stichting het Gelders
Landschap, Zijpendaalseweg 44, Arnhem, tel. 085-420944 t.n.v. van den
heer Vos.
J.G.W. Offereins,
Nieuwstad29, tel. 2754.
Toen we bovengenoemd artikel ontvingen schrokken wij even, is er dan
toch wat gebeurd tijdens de feestelijkheden, doch gelukkig wat dit niet het
geval. Ook dit jaar is het weer voortreffelijk gegaan. De jeugd welke .altijd de schuld krijgen van vernieling
enz. hebben goed weten te waarderen
dat het feest ook voor hun georganiseerd werd en dat diverse mensen er
veel vrije tijd in hebben gestoken om
het feest te doen salgen. De jongeren
hebben zelfs geholpen met diverse
werkzaamheden en daar zijn wij dan
ook trots op, dat in Vorden dat gelukkig mogelijk is. Daarom verdienen ze
zeker een pluim!
De Redactie

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centr^.ii kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje de gehele maand mei mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 9 uur.
Taxidienst
1256.

Taxibedrijf

Tragter, tel.

05752-

OGZO flekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.
Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a, tel. 05752-2749.
Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

Huilen i'<-ni>it\t><i(»'(liiii> i'iin de redactie

Vandalisme in Vorden

in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

1230.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 mei 10.00 uur ds. C. Bochanen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 12 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 13 mei 10.00 uur Woord- en Communieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 13-14 mei Pastor
Van Zanten, tel. 05753-1314.
Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g.
05700-14141
Politie
tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

Voordedienst
Zondagavond a.s. is er weer een Voordedienst. Deze hervormd/gereformeerde jeugddienst is een alternatief
voor mensen die graag eigentijdse liederen zingen en een stuk ontmoeting
en sfeer zoeken. Het thema zal zijn 'Bekijk het!' en wordt uitgelegd en toegelicht door ds. Klaassens, Merel Barmentlo zal de liederen met gitaar begeleiden. De dienst in de Voorde begint
zoals altijd met koffiedrinken.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Splttaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond Openingstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Rommelmarkt
St. Willibrordusschool
12 Mei a.s. is er een rommelmarkt t.b.v.
het schoolreisje van de Vierakkerse
school, waarbij een ieder van harte welkom is. Van allerlei zaken worden te
koop aangeboden, tevens is er een rad
van avontuur met leuke prijzen, sjoelen, biljarten enz.
Verder is er patat, ijs en wat te drinken.
Dit alles om de kinderen weer een leuk
schoolreisje te bezorgen. De rommelmarkt is vroeg in de avond. Men hoopt
op een grote toeloop.

Let op aanbiedingen
met Bal!

VOLOP
Z&MER-SCHOENEN
VOOR
MOEDERDAG
WULLINKVORDEN

Ook hiermee spaart u
voor die gratis Bal.

Fijne verse worst 1 KNO 7,95
Grove verse worst 1 KJIO 9,90
Schouderkarbonades 1 KÜO 7,95

te

m

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

Tel. 1342

HOH gehakt 1 MD 7,95
Rundergehakt ikiio11,50
Borstlapjes i küo 13,90

MARKT AANBIEDING

VOORDELIG VLEES

Bami of Nasi

Priklapjes

1 kilo

1 küo 18,90

6,75

Hamlapjes

Riblapjes
1 kiio 15,90

1 küo 10,95
DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

SPECIALITEITEN

Bonbons

Hawaii Burgers of
Cordon Bleu
4 betalen

prachtig verpakt
Leuke kado artikelen!
BANKETBAKKERIJ

Gewone Biefstuk
ONGEWOON LEKKER
250 gram

6,75

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

J. WIEKART
TEL 1750
Specialiteit: Zwanehalzen.

groenten en fruit
kaas en noten

Fam.J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 10,11 en 12 mei

NIEUW!
& Klazien uit Zalk 12.90
* Groen in geuren en kleuren
van Elisabeth de Lestrieux
? Het nieuwe voorkeurboek
NU 16.90
& 3 nieuwe kookboekjes^
vanhetNed.
Zuivelbureau
a 5.95

POLMAN

Voor moeder
ontbijt op bed:
Bij aankoop van ca. 1 kilo
Hollandse kaas naar keuze:
pakje

Echte Roomboter
GRATIS
OP = OP

NIEUWE en GEBRUIKTE AUTO'S
beter complettr

BMW 316 LPG 4-drs. rood '87
FORD SI ERRA1.8 L 5-drs. blauw met. '85
2x FORD ESCORT 1.3 L rood met.'84
FORD ESCORT 1.1 L 5-drs. beige met. '84
OPEL ASCONA 1.88 LPG 4-drs. rood '87
OPEL ASCONA 1.68 LPG 4-drs. blauw met. '82
OPEL KADETT 1.3N LPG 4 drs. wit 86
OPEL KADETT 1.28 geel met 84
OPEL CORSA 1.25 TR grijs met. '84
OPEL CORSA 1.08 groen met. '84
OPEL KADETT 1.6 Diesel bruin met. '84
OPEL KADETT 1.2 Car. geel '79
VW GOLF Diesel blauw met. '83
VW GOLF LX rood met. '83
SUZUKI ALTO blauw met. '84
RENAULT 11 TCblauw 84
RENAULT 5 TL rood 84
SKODA 120 LS wit 84
SUBARU 1.3 STD blauw met. '86
FIAT UNO 60S grijs met. '86

maandag 14, dinsdag 15 en
woensdag 16 mei:

Heeft u ook een lustrum in het verschiet?
Vergeet dan 't jubileum-drukwerk niet!
Het moet mooi en feestelijk worden?
Bel dan Weevers in Vorden:

DRUKKERIJ

Voor al uw reparaties en onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres.
Tel. 05752-3568, Vordenseweg 21-23, Warnsveld

WEEVERS

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

ZONDAG
13 MEI
MOEDERDAG

Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

PER 500 GRAM

5,95

A.s. zondag Moederdag.
Geef Moeder een Taart; ze is het waard!
Wij maken ze in vele soorten en variaties zoals:
sfagroom, vruchten, bavaroise ofmokka.
Wilt U wat bestellen? Even 1373 bellen!

AANBIEDING:
Moederdagbol
met tropische vruchten

3.25
1.65
3.75

Aardbeienschelpen van LBO voor
Bolussen van 4.50 voor
Krenten- of Rozijnenbrood NU 3.75
Appelpunten van 1 .sovoor
1.65

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Zo'n lekkere aanbieding vind je alleen nog maar bij:
WARME BAKKER

Visitekaartjes

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Voitlo
Telefoon 05752 1010

BARENDSEN

IJSSELKAAS

Verwen moeder eens met
een prachtige tuinstoel of
een originele Weber
barbecue.
Verder keuze in
rolligbedden, relaxstoelen,
ligbedden, parasols,
tuinverlichting, kussens,
etc.

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

KERS

Steun de nationale AVO-collecte: 21 t/m 27 mei
Gehandicapt? Iedereen kan het overkomen.
AVO helpt daadwerkelijk; bij werk, scholing,
recreatie. Steun ons werk. Geef ook nu.
AVO,tel.(033)75.33.44 I N T E G R A T I E

Beschermvrouwe H.M. de Koningin GEHANDIKAPTEN

'Wie geeft denkt aan een ander'

Gelukkig en blij zijn wij met de
geboorte van onze zoon

Willem Jan Berghuis

Eswin Hermanus Gerjan

en

Esther van Bremen

Roepnaam:
Geboren op 5 mei 1990.
Rob en Irma
Kroese-Olthof
Het Kerspel 28
7251 C Worden
Met grote blijdschap en dankbaarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze
dochter.
We noemen haar

Marije
Hans en Gerrie Speijers

f
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De kerkelijke inzegening
van het huwelijk
zal plaatsvinden om 11.30 uur
in de grote kerk te Lochem
door ds. J. Hazeleger.

l

U bent van harte welkom
op onze receptie
van 14.30-16.00 uur in
Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden.
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Let op de aanbiedingen met
Ook hiermee spaart U voor die gratis bal.

VORDEN

Maandag:

Speklappen

#
#
-#-

500 GRAM

Bestel voor moederdag
zo'n heerlijke Herberg salade

-#*

*
#

Verse Worst

Vroegtijdig bestellen
Telefoon 2243

*

500 GRAM 4,98

Hamlappen

Zoetermeer, Mei 1990.

Kipfilet
100 GRAM l j79

Derk Jan Groot Obbink
Herm Jan en Anja
van der Vegte

4 mei 1990
Onsteinseweg 16
7251 MLVorden
Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en cadeaus die
wij mochten ontvangen op
onze trouwdag.

Willemina Groot ObbinkWuestenenk
25 jaar getrouwd.
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Huzarensalade

PP 4,50

Rundergehakt
500 GRAM 5,98
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Uiteraard verdient moeder het allermooiste.
De Echte Bakker heeft iets moois én iets lekkers.
Geloof maar dat moeder hiervan zal smullen.

Op zaterdag 12 mei a.s. hopen wij D.V.
met onze kinderen en kleinkinderen ons
~;jf
40-jarig huwelijk te herdenken.

Opening

*
*

en

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT... JE PROEFT T

J.F. Jansen-Pelskamp

$
#
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Het is zover...
Het bestuur van de

voetbalvereniging
'Vorden' heeft het
genoegen U uit te
nodigen voor de
feestelijke opening van
het nieuwe clubgebouw.

Echte Bakker

Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 tot
15.30 uur in zaal 'den Bremer' te Toldijk.
7234 SV Wichmond, mei 1990
Okhorstweg 7

500GRAM 4,98

Ontdek
moeders mooiste

$

W. Jansen

Gehakt h.o.h.

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees
••<'

Contactjes

Woensdag:

VLOGMAN

Receptie van 15.00-16.30 uur in caféfeestzaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.
7233 PB Vierakker, mei 1990
Koekoekstraat 9

145

5,98

ï

^B-B-B'B-B'B-B-B-B-B-BiB'BiB^

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

100 GRAM

Op vrijdag 18 mei hopen wij dit met onze
kinderen op feestelijke wijze te vieren.

Jeroen en Rita Houwen
Het Kerspel 4
Vorden

zoals alleen de Keurslager die maakt

Voor MOEDERDAG:

en

-.
*

SPECIAL
VOORJAARSSTEAK

Voor het weekendrecept:

Op 6 mei zijn wij,

Denise

500 GRAM

*•¥••¥••¥••¥•*•¥•*

BiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiB-BiBic

t

3,98

Dinsdag:

:?'B7B?B7B7B7B7IB?B?B7B71B71B7B?B?B7^^

6-5-1990
Brinkerhof 54
7251 WPVorden
Wij zijn heel blij met de geboorte van onze dochter

gaan trouwen
op vrijdag 11 mei 1990
om 11.00 uur in het gemeentehuis
te Lochem.

CAFÉ-RESTAURANT

$
*
$
*
$

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

~B7cv?B?B?B7'B7'B7B7B7B7B7B?B^

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.
• GEVRAAGD:
zelfstandigehulp in de huishouding voor donderdag- of
vrijdagmorgen of -middag.
Brieven onder nr. 6-1. Buro
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.
• TE KOOP:
Opel Ascona 1.6 S, LPG, bj.
'86, APK tot'91.
Gotinkveldweg 4, Ruurlo.

c:-

-:
-:
Op woensdag 1 6 mei 1 990 zijn wij 40 jaar
getrouwd.

:-'|
Gelegenheid tot feliciteren van 15.00 tot \
16.30 uur in bodega "t Pantoffeltje', |f
Dorpsstraat 34, Vorden.
f
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Bernard Bosman

-:

en

Marie Bosman -Jonker

'J

•;

• GEVONDEN
op feestterrein:
1 pet (bostor red sox); 1 paar
witte sokken; 1 roodT-shirt
(mt. 146).
Af te halen bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30a.
• TE KOOP:
Zündapp KS50 met sterrewielen en toerenteller.
f 450,-. Tel. 05752-1611.
• GEVRAAGD:
hulp in de huishouding,
1 ochtend in de week.
Deldensebroekweg 10.
Tel. 05752-2273.

'Lentemorgen'
De Boonk 1 7
7251 BS Vorden

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet

Oude Zutphenseweg 11
7251 JX Vorden

Goed en netjes verzorgde

rouwbloemstukken en grafkransen

V.V. 'VORDEN'
*5è

/fq
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BLOEMENSPECIAALZAAK

^
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Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304
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Wij hebben een FULL-TIME baan voor een

Heden overleed na een liefdevolle verzorging in Huize
Villa Nuova, onze lieve vader, groot- en overgrootvader

Jan Riefel
WEDUWNAAR VAN LAMMERDINA HAARMAN

flinke jongeman
eventueel schoolverlater

ALBERT HEIJN

Supermarkt

op de leeftijd van bijna 90 jaar.
Vorden:

D. Riefel
H.E. Riefel-Becks

Vorden:

Marietje en Willem
Rianne, Jesper

t.a.v. J.H. Wansink

LAAT UW AUTO
WASSEN!

GEEF HAAR MAJORICA..:
Poussettes zijn op 2 manieren te
dragen: • of 5 mm parel op oor
met pegeltje • of alleen 5 mm parel
MOEDERDAG AANBIEDING van
voor

•

AIORICA

f49 -

PARELS EN BIJOUX

Oö juwelier

siemerink
, • • ••

<x> opticien

Zutphenseweg 5
VORDEN
Telefoon 1505

Vorden, 5 mei 1990
Zutphenseweg 73
Correspondentie-adres:
de Leuke 1, 7251 I_L Vorden

iwenh^rst

De begrafenis heeft woensdag 9 mei op de Algemene
Begraafplaats te Vorden plaatsgevonden.

De overweldigende belangstelling en deelneming welke u ons heeft betoond na het overlijden van mijn lieve
zorgzame vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder

hebben ons diep getroffen. Wij zijn u zeer dankbaar
voor de steun en troost welke ons dit heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

A.S. ZATERDAG 12 MEI
v.a, 9 uur op het
parkeerterrein naast café
Eskes. Voor slechte
1 tientje wassen en zuigen!

^

Raadhuisstraat 4 - 7255 BM Hengelo Gld.
Tel. 05753-1205

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF

UITVAARP
UiTVAARJVERZORGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Uit aller naam:
H. Sloëtjes
Vorden, mei 1990

AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF

Gebr. ROUWENHORST
RUURLO - Bleumkeskamp 3 - Tel. 05735-1545
Wegens opening nieuwe bedrijfspand

Grada Hendrika Sloëtjes-Vrieze
OPERATJON FRIENDSHIP

Het Bestuur

f

Ïr

• TE KOOP:
jonge konijnen.
Tel. 05752-6604.
• TE KOOP:
elektr. keyboard 'Casiotone'
12 Auto ritm., 4 bas/akk. patronen. 20 presets als nieuw
f 375,-. Tel. 2782.

partner, in gebruik nemen

op zaterdag 12 mei a.s.
om 17.00 uur.

c

• TEKOOPi.z.g.st.:
Motor gazonmaaier met opvangbak. Prijs f 275,-.
Tel.: 05735-3144.
• TE KOOP:
lompl. sterrekijker (refractor)
fotoparall. d. 100. br.p. 1500
mm. met 2 volgkijkers, elektr.
volginr. en ace. Op zwaar statief. Compl. met 2 luxe houten
koffers f 2.800,-. Tel. 2782.

i
c
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Graag willen wij dit met
U en Uw eventuele

OPEN DAG
op zaterdag 12 mei van 10.00 tot 17.00 uur.

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

Als extra attraktie: show van Tractorpulling,
Nederlandse en Europese kampioen

06-8 21 22 40

Rabbit Injection en Hurricane

Dag en nacht bereikbaar

Voor de kinderen een kleurwedstrijd van deze trekkers, met prachtige prijzen!

Speciale moederdag-aanbiedingen

OP AVONTUUR
IN DE NATUUR
ALS U EEN DEZER DAGEN

OF HET WEEKEND ER OP UITTREKT;
NEEM DAN VERSE BROODJES MEE.

Horlogerie-Goud-Zilver-Optiek

-r»

LEKKER EN GEZELLIG.

Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374

VRAAG NAAR HET GRATIS BOEKJE 'BROODJE BUITEN'!

Huur
Mister Steam

Echte Bakker

iiHJB;H:BTB}HTBiHlH:H7BTH^^

bloemen kleuren je Moederdag

en reinig zelf uw vloerbedekking
of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en
grondig zèif meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

DEZE WEEK
de volgende aanbiedingen:

AARDEWERK SIERPOT
Mister Steam is te huur bij:

4.95

HELMINK

GEMENGDE BOEKETTEN
in alle prijsklassen.
Zie verder de extra aanbiedingen in onze 300 m2 grote
verkoop bloemenkas.

i
-#-

Voor in de tuin of terras:

1,50

É

t winkeltje in vers brood en banket

KIRS

i
*
-X-

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

a.s, maandagavond acht uur

in de nieuwe kantine van de
voetbalvereniging VORDEN

TERRA COTTA BAK

•>•;•
-#-

&

19.95
Volop keus in groene, bloeiende
en tuinplanten.
Tomatenplanten.
Ruime keus in Terra Cotta
BALKONBAKKEN en
KUNSTSTOFBAKKEN.

(aan de Oude Zutphenseweg)

HUIDVERZORGING

Het Jebbink 36 , 7251 BM V o r d e n . t e l . 3025

't winkeltje in vers brood en banket

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

BROOD, DAAR ZTT WAT IN.

T

i
*

*
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Schoonmaak- en
Schoorsteenveeg bedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen

Fa.l Wijnbergen
Kerkstraat 6a Hengelo Gld. Tel. 05753-1 17.1
Ingang Kerkstraat en Raadhuisstraat

„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Tevens een vertrouwd adres voor hydrocultuur.

tf&fcfcfcfc^

uu5ta

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

-X-

-*-

bewerkt, met planten

P

ÏPI.AA1

t
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SAUCIJZEN
DIT WEEKEND:

WARME BAKKER

-**

5.95

goed, gevulde

#
*

*

GEMENGD BOEKET

VORDEN ZiJTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

O
O

*i'*

Moederdag-tip
oorknoppen
van 249,voor198,-

o
o
-^
CD
X

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen!

G

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 elektrolytische roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resultaat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

fons Jansen

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

installatiebedrijf
—
Installatie en
——
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer
- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen ontstoppen van riolen - zinkwerk - onderhoud
van gastoestellen en elektriciteitswerken

collier
van 349,- voor 279,

C/5

CD"
CD

o.
CD
o
o

Alleen het beste is goed genoeg

§•
CD

• MEINDL schoenen
• breed assortiment
• voor jacht en vrije tijd

CD

interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132

Voor al uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,
Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
• dus werkelijk
100% waterdicht
• sta op MEINDL.

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

OPEL SERVICE

Erkend gas en waterinstallateur
W.J. v/d Kooi

Fa. Wiltink

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraat 13, Lochem. ©: 05730-5 25 55
Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-3295

Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656
Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Verkoop en Reparatie

TWEEDE BLAD

CONTACT

Donderdag 10 mei 1990
52e jaargang nr. 6

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Oranje- en Bevrijdingsfeesten
6
een echte 'knaller dit jaar

Ham Party winnaar zeskamp
Het team van 'Ham Party' is zaterdagmiddag winnaar geworden van de /eskamp die georganiseerd werd door de
plaatselijke Oranjevereniging, de
VRTC 'De Achtkastelenrijders' die de
wisselbeker verdedigde eindigde ihans
op de vijfde plaats, l let eerste deel van
de zeskamp (voorronde) vond plaats
op Koninginnedag.

Spannende strijd
Zaterdagmiddag tijdens de finale op
het feestterrein voor het kasteel Vorden een prima organisatie, waarbij het
publiek kon genieten van een uitermate spannende strijd.
Tot aan het laatste wedstrijdonderdeel
bleven de toeschouwers en deelnemers
in het ongewisse, wie uiteindelijk als
winnaar uit de bus zou komen.
Drie ploegen t.w. Ham Party, Ratti en
de zwem- en poloclub Vorden '64 kwamen nog voor de eindzege in aanmerking. Tijdens dit spectakulaire slot
moesten de deelnemers met vijf man in
een hoepel enkele rondes hardlopen
en veivolgens een /eephelling 'bedwingen'. Vordens Tennispark werd
winnaar, op de voet gevolgd door Ratti.
De vijfde plaats die Ham Party behaalde was uiteindelijk toch nog genoeg
voor de eerste plaats. Oranjevoorzitter
H.G. Wullink overhandigde de winnaars de fraaie wisselbeker, beschikbaar gesteld door de Vordense ()ndernemersvereniging. De eerte prijs werd
beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur terwijl de 2e en 3e prijs een
beker van de Oranjevereniging was.
Bovendien kregen alle deelnemers een
vaantje uitgereikt. De /eskamp stond
onder leidingvan H arm Welleweerd en
Marja Niessink, speaker was Jan Rigterink.
Kindstand: l Ham Party 31 punten; 2
/wem en Poloclub 27 punten; 3 Ratti
27 punten; 4 Jong Gelre 20; 5 Achtkastelenrijders 19; 6 Vordens Tennispark
18 punten.

Kinderzeskamp
Zaterdagmorgen vond een kinderzeskamp plaats. Gezien het enthousiasme
en het aantal deelnemende ploegen
(17) een schot in de roos van de organisatie. Theo Tankink die het gebeu-

ren vokaal begeleidde zorgde voor een
perlekte timing van de diverse onderdelen. De hoofdprijs, een beker beschikbaar gesteld door het gemeen tebestuur werd gewonnen dooreen team
van de school 'De Vordering'; 2 ploeg
l lotel Bakker; 3 team school het. l loge.

Traktatie
Wat een dorst hadden de- kinderen en
wat een plezier. In allerijl werd bij de
VS Supermarkt limonade besteld, wat
keurig werd verzorgd door de heer
Blenmink, de kinderen vonden het
heerlijk.
De kinderzeskamp stond onder leiding
van Kddy Stokkink, de organisatie was
in handen van evenementen bureau
Ambiance. Het Oranjebestuur die voor
alle feestelijkheden hebben gezorgd,
dient zich nog te beraden om dit festein voor de kinderen een volgende
keer te herhalen, de kinderen waren
dolenthousiast.

Herdenking en
Bevrij dingsfeest
De plechtigheden en festiviteiten
rondom de vierde en vijfde mei, begonnen in Vorden vrijdagavond met een
herdenkingsdienst in de Ned. Hervormde Kerk. Aan deze dienst met als
voorganger ds. Dekker, het gedicht
werd voorgedragen door Mirjam Rigterink, werd medewerking verleend het
Vordens Mannenkoor. Na de dienst
volgde een stille tocht richting Algemene Begraafplaats, waar burgemeester
Kamerling namens het gemeentebestuur en drs. Hartelman namens het
4-5 mei Comité en enkele afgevaardigden van de Bond van Wapenbroeders
een krans legden.

Bevrijdingsvuur
Henk Leeflang, Leo Slüter, Jan de
Gruyter, Krnst te Veldhuis, Henk
Steintjes en Ton ten Have werden zaterdagmorgen om 9.00 uur bij Villa
Nuova aan de Zutphenseweg door de
muziek en het comité 4 en 5 mei opgewacht om vandaar uit de laatste meters
af te leggen richting gazon bij de Ned.
Hervormde Kerk waar de heer Spanhaak het bevrijdingsvnur ontstak. De

marathonlopers hadden het vuur in de
nacht ervoor opgehaald in Wageningen.

ORANJE- en
BEVRIJDINGSFEESTEN!

Bevrijdingsconcert
In de van Westerholtzaal van kasteel
Hackfort gaf het barokensemble 'Kwatrijn' zaterdagavond een bevrijdingsconcert. Ken initiatief van het 'Comité
4 en 5 mei'.

Hebt U genoten?

Lamp^^optocht
Verder werd er op deze bevrijdingsdag
in Vorden een lampionopto< l i t gehouden. De start was bij drukkerij Weevers
waarna de stoet via het bejaardencentrum D^Vehme naar het dorp ging.
Bij het^revrijdingsvuur aangekomen
werd dit onder toezicht van de kinderen gedoofd. De drumband van Concordia begeleidde de fleurige stoet
naar het feestterrein.

Neem dan nu een beslissing en
wordt lid van de Oranjevereniging
Vorden.
Dan kunnen zij weer wat
organiseren, want zonder aller
medewerking kan het niet
doorgaan.

Grandioos vuurwerk
Ter afsluiting van de feestelijkheden
konden de toeschouwers hier genieten
van een vuurwerk welke door de Industriële Kring Vorden in samenwerking
met de Oranjevereniging werd aangeboden. De plaatselijke muziekverenigingen 'Concordia' en Sursum Corda'
zorgden deze bevrijdingsdag, net als
op Koninginnedag voor de muzikale
omlijsting.

Uitslag Vlaamse Spelen
Spellencircuit: M. Jebbink Ie prijs; M.
van Vleuten 2e prijs; I. Bargeman 3e
prijs; R.Jansen poedelprijs en J. Jansen
poedelprijs.
Knikkerspei: M. Brummelrnan 12 prijs;
fam. Hammink 2e prijs; H. ScholdLenselink 3e prijs.
Kikkerslaan: K. Nieuwenhuis Ie prijs;
N. Bukman 2e prijs; M. LinnenbankSe
prijs en M. Wijers 3e prijs.
Tolspel: K. en A. Nieuwenhuis Ie; dhr.
van Vleuten 2e; fam. Schimmel 3e.
Vogelprikken: fam. Arkeveld Ie prijs;J.
Schimmel 2e; C. Wichers 3e prijs.
Sjoelen: fam. van Hark Ie prijs; mevr.
Steenbreker 2e prijs; dhr. van Vleuten
3e prijs.
Rolsjoelen: fam. Bakker Ie prijs; J.
Kdens 2e; fam. Limpers 3e prijs.
De prijzen zijn af te halen bij W.
Koers, H. van Bramerenstraat 17, na
15.30 uur.

Vul nu onderstaande bon in!
Ondergetekende wordt lid van de Oranjevereniging Vorden:

z

Naam:

O

Postcode / Plaats:

CÜ

_____

Adres:
Minimum is f 10,-. Het mag meer! Uw lidmaatschap gaat in
1991 in. f
per jaar.
Inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

Deze advertentie wordt gratis aangeboden door Weekblad Contact.

KOM NAAR DE OPENING VAN HET

MOOISTE EN

VOORDELIGSTE

-INRUILWAGENPARK
VAN LOCHEM EN VERRE OMSTREKEN !

BIJ OPEL-SERVICE W.J. van der KOOI BENT U WELKOM OP
VRIJDAG 11 MEI, ZATERDAG 12, MAANDAG 14 MEI
EEN NIEUW FENOMEEN
Eindelijk is het dan zover! Op vrijdag 11 mei openen
wij ons geheel nieuwe OK-INRUILWAGENPARK!
NIEUW is de gehele opzet van het park. NIEUW is de
"Look 2000"! NIEUW is ook het aparte verkoopkantoor, midden tussen de OK-inruilwagens!
En bijna nieuw zijn de automobielen in ons park.
Een inruilwagenpark midden in het centrum van
Lochem, gezellig, leuk en erg goed voorzien van
"groen", veel groen. Het is er niet alleen leuk, hetiser
ook goed zaken doen!

1.
2.
3.
4.

volledig "zomerklaar" zijn;
een beurt hebben gehad;
vóór aflevering APK gekeurd worden;
3 maanden volledig gegarandeerd zijn (vanaf
ƒ 7500.-) door de zogenaamde OK-Garantie;
5. aan alle strenge normen van onze importeur
General Motors voldoen.

VOOR DE KINDEREN
In ons inruilwagenpark zijn schommels en andere,
kleine attracties geplaatst, zodat u op uw gemak uw
ogen de kost kunt geven op deze wel zeer "groen"
ingerichte locatie, met veel mooie en jonge inruilwagens. Ook is er gratis Italiaans ijs voor jong en
oud!

OPENINGSTIJDEN
W.J. v.d. Kooi

H. Rouhof

FINANCIERING
Snel, soepel en tegen uiterst gunstige condities kunt
u de financiering bij ons ter plekke regelen.
Vraag ernaar bij één van onze verkoopgastheren.

VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG
MAANDAG

11 MEI 09.00 - 21.00 UUR
12 MEI 10.00 - 18.00 UUR
13 MEI KIJKDAG (geen verkoop)
14 MEI 09.00 - 18.00 UUR

Tot ziens op één van onze openingsdagen, waar de
koffie warm is en de drankjes koud staan!

NU UW AUTO INRUILEN
Dat er met ons te praten valt over de inruilprijs,
ervaart u als u op één van de openingsdagen komt.
U ziet dan dat alle auto's:

Üw.j

Wanneer u besluit om een OK-Inruilwagen te kopen
op één van de openingsdagen, bieden wij u een
geheel verzorgde reis aan naar de Opel/GMfabrieken in Antwerpen. Inclusief gezellige Brabantse
koffietafel en op de terugreis een goed verzorgd
diner voor twee personen (alleen voor OKinruilwagens boven de ƒ 7500,-)

UW GASTHEREN

MINIMAAL 1500,-VOORUWAUTO
Als u op één van de openingsdagen zaken doet met
ons, bieden wij tenminste/ 1500,- voor uw huidige
auto, ongeacht in welke staat deze verkeert, echter
alleen wanneer u een auto aanschaft van tenminste
ƒ 7500,- er nog een geldige APK op uw inruiler zit en
het kenteken minstens 3 maanden op uw naam staat.

GRATIS BIJ AANKOOP

W. Siemes

van
der

R. Bier

KO

Opel/lsuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem, tel. 05730-52555

FYSIOTHERAPIE

Rabobank Vorden

op haptonomische basis
- voetreflexzönemassage
- ontspanningsmassage

verleent op persoonlijke wijze, uiteenlopende bankdiensten aan
bedrijven, partikulieren en instellingen.

Els Warlam

Zij biedt een

Behandeling
natel, afspraak:
tel. 05752-2701

een
vlot
jurkje
of
japon
is
altijd
welkom

Autoverzekering
vanaf f 7,50

per maand

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-18585.

Enveloppen

Drukkerij
WEEVERS
Postbus 22 7250 AA Voi<l<;n
Telefoon 05752-1010

ZONDAG 20 MEI

pas afgestudeerde HAVOof VWO-er (m/v)
de mogelijkheid om opgeleid te
worden voor een commercieel/
administratieve functie.
In het kader van de opleiding zal
de kandidaat op basis van een
tweejarige leer-/ arbeidsovereenkomst in dienst treden van de Rabobank. Gedurende deze periode
volgt de kandidaat de opleiding
commercieel/administratief medewerker bankbedrijf waarvoor hij/zij
één dag in de week naar school
gaat. Deze opleiding wordt verzorgd door de Stichting ECABO.
Daarnaast doet de kandidaat ervaring op — gedurende de rest

van de week — in de diverse werkzaamheden op een bank.
Na de opleidingsperiode is in principe aanstelling in een passende
commerciële- en/of administratieve functie mogelijk.
Kandidaten die voor het hier geschetste traject in aanmerking komen, voldoen aan de volgende
eisen:
- Leeftijd jonger dan 23 jaar;
— Diploma HAVO met de vakken
economie en handelswetenschappen of Diploma VWO met
de vakken Economie l en II;

— Interesse in een bancaire loopbaan;
— Goede commerciële en contactuele eigenschappen.
De Rabobank biedt een goede honorering en uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
Wilt u meer weten over aard en inhoud van deze functie, dan kunt u
bellen met de heer R. Klein Brinke,
hoofd partikulieren, telefoon
05752-1888.
Uw schriftelijke sollicitatie wordt
met belangstelling verwacht door
de directie van de bank,
Postbus 28, 7250 AA te Vorden.

Rabobank S

Voorjaarstocht
V.R.T.C.
'de Achtkastelenrijders'

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

Afstanden:
40 - 80 en 120 km

DAMESMODE

Sterf:
bij 'de Herberg'

Knap geknipt ?

U

Op korte termijn is er in ons bedrijf te
Vorden plaats voor een

leerling stoffeerder
Voor jonge mensen die opgeleid willen
worden tot vakman met een zeer afwisselend werk, is dit de kans om hierop te
solliciteren.
Onze gedachten gaan uit naar een
handige jongeman van ca. 18-20 jaar

dr. Hubernoodtstraat 14, tel. 60416, Doetinchem
Zutphenseweg 29, tel. 1971, Vorden
Misterstraat 78, tel. 13980, Winterswijk
PARKEREN VOOR DE DEUR.

oud.
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ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL. 0 5 7 5 2 - 1 2 1 5

Als het buiten begint
te gieten, moet het hinnen niet
gaan druppelen

UVK erkend

JANSEN

Bleekstraat 1
Hengelo Gld.

Wij hebben voor de H.Communie ook
aandenken bijv. bordjes en kop en
schotels.

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - JÊWagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

INSTALLAl „fBEDRIJF

fa. ESKES
Dorpsstraat 33,
RUURLO,
Tel. 05735-2913
b.g.g. 1221

Tuinstoelen - Tafels - Kussens Parasols - Ligbedden - Kookpannen - Braadpannen - Koekepannen - Vazen - Kaststellen Strijktafels - Strijkijzers - Mixers
Kop en schotels - enz. enz.

P.S.:

HELMIIMK

JIM//HEERSINK
H

Gaarne schriftelijke sollicitaties richten aan:
HelminkB.V., Postbus 40, 7250 AA Vorden.

Moederdag-voordeel

GJ.OLDEMHAV/E
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

(•Cr»

De goedkoopste
plantenkas van
Nederland
Met een frontbreedte van 3 m, een diepte van
2 m en een nokhoogte van 2 m, afgewerkt met
een UV-bestendig dek.
Verkoop: .TUINCENTRUM VORDEN.
De goedkoopste plantenkas van Nederland
voor maar:

>e\
Tijdelijk! Keltumcassette in gratis
duurzame koffer.

175.-

*W
O'

WEEKAANBIEDING:

volle bak Afrikanen
32 stuks 7,95

op alle

Tot ziens

bij:

ORDEN
Ruurloseweg 65» Vorden Tel. 05752-3671

Een fraaie attaché-koffer cadeau bij een

DAMES TRUIEN, DAMES
BLOUSES en DAMES BROEKEN

58-delige Keltum-bestekcassette.
Keuze uit drie stijlvolle Keltum-modellen:

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
10 verschillende soorten
Café-Restaurant

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

Nocturne

649,-

Karin

425,-

Cindy

399,-

KELTUM
De stijl van je leven.

BARENDSEN

G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 -Morden -Telefoon 05752 -1742

WAARDEBON
20% KORTING
OP ALLE DAMES BLOUSES,
DAMES BROEKEN EN DAMES TRUIEN
(DEZE WAARDEBON IS GELDIG TOT EN MET 12 MEI A, S.)

OPHEFFINGSUITVERKOOP VAN KINDERKLEDING
ZOMER 25%-50%
'90

WINTER

MODE

MODE KORTING

Modecentrum

50%-70%
KORTING

Ruurlo

GAS

WACHTi

t\

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP

Doetinchem e.o.

Hoe kan de
Gaswacht u
helpen bij onderhoud
aangasapparaten?
Gaswacht Doetinchem is 'n speciale
qasservicedienst. Deze
Gaswacht treedt op als onderhouds- en
storingsdienst. De
Gaswacht bestaat uit monteurs, die
speciaal opgeleid zijn om storingen te
verhelpen en uw gasapparaten prima te
onderhouden.

steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

METEROPNAME

GAS

schildersbedrijf

IN DE GEMEENTE
VORDEN
In de periode van 17 april
t/m 14 mei worden de meterstanden opgenomen.
In het verleden kwam de
meteropnemer in de eerste
week van de opnamemaand.
Doordat we vanaf heden voor
de meteropname gebruik
gaan maken van draagbare
computers, vindt deze opname
gespreid plaats gedurende
een periode van ongeveer vier
weken.
We kunnen dus niet precies
zeggen wanneer we bij u aan
de deur komen. In ieder geval
op werkdagen tussen 8 uur
's morgens en 8 uur's avonds.
Mochten we u niet thuis treffen, dan doen we een kaartje
bij u in de brievenbus, waarna
wij u nog eens zullen
bezoeken.
Wel verzoeken wij u er voor te
zorgen, dat de meter(sLfloed
bereikbaar is (zijn).

r

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

'

DIEft

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland.
Vestiging
Hengelo (Gld):
05753-1966.

ZONDAG

MOEDERDAG

GRATIS GRONINGER NOTENKOEK
Kom dus op ZATERDAG 12 MEI tanken bij:
BRAND OIL Tankstation 'Den Elter'

BRAND OIL 'Den Elter'
• vakkundig advies
• zeer grote sortering
• vlijmscherpe prijzen
• vakkundig plaatsen en onderhoud
Ook voor uw electra-aanleg,
onderhoud en uitbreiding.
Wa sa p pa raat defect
Bulten helpt direct

Den Elterweg
ZUTPHEN/WICHMOND

ROL
ook een

MOEDERDAG
GESCHENK

Miele - Zanker - Zanussi enz.

FA. BULTEN
Ds. Van Dijkweg 17. Doetinchem
Tel. 08340-2 35 52.

Autoschade

anjer

Theo Terwel
Voor uw

schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

trouwringen

HOL TSLAG

Burg. Galleestraat 23 - VORDEN - Tel. 05752-2532

RUURLO
-TEL 05735-2000

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

MOE DEiRDAG

AUTO en MOTOR

BUI/AG

BLOE MI ;NDAG

Bi} aankoop v»n t paar \
krijgt U min briljant «m
0.02 trCln l/l/v trouwring gezat,

en duurt tot in OKTOBER

GRATIS
Op Anfar he+tt U hvanSlange
garantie op materiaal en
fabrikagefoirten.

MET:

siemennk VORDEN

BLOEMBAKKEN

OO Opticien

in allerlei soorten

MET:

Felicia ot Lantana op stam
en 20 andere soorten

MET:

Om Uw huis op te laten schilderen.
Want zo bespaart U hoge
onderhoudskosten.
Wij met ons team vakbekwame schilders,
willen U daar graag bij helpen.

Perkplanten m 150 soorten
enz. enz. enz. enz. enz. enz.

VAN:

BINGO

SUSEBEEK

RUURLOSEWEG 42, ZELHEM

uiipppc
n U Ut 11 W

AANVANG 19.30 UUR
Baak (bij de kerk)
tel. (05754) 406

Open ma.-vr. 08.00-12.00 en 13.30-18.00 uur,
zaterdag tot 17.00 uur, woensdag tot 12.00 uur.

BERT PARDIJS
Lankhorsterstraat I2,

7234 SR Wichmond.

Tel. 05754-842

BUITEN-

T.B.V. W WOLFERSVEEN

Kwekerij-Tuincentrum

Gegarandeerd goed!

BINNEN-

of

IN ZAAL
prijsopgave.

Voor al uw

Telefoon 150S

OP VRIJDAG 11 MEI
Vraag een
vrijblijvende

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

06
juwelier
•
• l • Zulphenseweg 5

Het is geen luxe:

opgemaakte

RIJSCHOOL
HORSTMAN
RIJSCHOLEN

ZONWERINGEN
interieuradviseur
•

HOOFDPRIJS F300Verder o.a. vlees- en
levensmiddelen en vele geldprijzen.

Rijksstraatweg 39, 7231 AB Warnsveld, Tel. 05750-26132

DERDE BLAD

CONTACT
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40-jarigeAuto- enMotordub

'DeGraafschaprijders':

'We gaan met de tijd mee'

tionale competitie', zo zegt Sluiter resoluut. Overigens is voor het volgende
seizoen al versterking in aantocht. De
spelers G. Tiemens uit Elburg en A.
Klein uit Oldebroek zullen de gelederden van DCV versterken.

'Reken er maar op dat wij over tien jaar echt wel ons gouden
jubileum zullen vieren. De motorsport heeft verplichtingen, dat
is duidelijk. We accepteren echter beslist niet dat men aan onze Bloei
rechten komt. Dat eisen we op. Natuurlijk zal de motorsport op Theo Sluiter is thans vijfjaar voorzitter
haar tellen moeten passen. We zullen met zaken zoals milieu, van DCV. 'We hebben hier gelukkig
mensen die de interesse hebben een
geluidshinder ons nog beter moeten organiseren en nog beter op vereniging tot bloei te brengen. Onde situaties moeten inspelen.
derling heerst er een goede verstandMotorsport tegenhouden? Vergeet het
maar. Wanneer de overheid dat /ou
dan dan krijg je 'wildgroei' die later
niet meer is terug te draaien. Dan denderen de motorrijders echt wel-over allerhand wegen. Wat is dan het resultaat? Het antwoord is heel simpel, je
hebt dan geen grip meer op de zaak',
aldus Wim Bielderman, voorzitter van
de VAMC 'de Graafschaprijders' aan
de vooravond van het 40-jarig bestaan
dat de Vordense club met z'n ruim 300
leden op zaterdag 19 mei zal vieren.
's Middags in 'De Herberg' een receptie en 's avonds een feestavond.

Taai
Bielderman vindt zijn vereniging een
'taaie' vereniging. 'We gaan nergens
voor aan de kant. Niet zeuren over kan
dit wel of niet. Ciewoon doen. Het bestuur van onze vereniging wordt bijgestaan door een zestal commissies. De
woordvoerder van zo'n commissie is tevens bestuurslid. Korte lijnen, dat
werkt perfekt. Belangrijk is dat wij
steeds onze plek kennen. Jarenlang
hebben honderden mensen ons internationale achtkastelenweekend bijgewoond. Op gegeven moment we tegen
elkaar gezegd we stoppen ermee. Het
gaat niet meer zoals wij het willen. Wat
dat betreft staan wij als 'Graafschaprijders' met beide benen op de grond',
aldus Wim Bielderman.
De Vordense bevolking staat volgens
Bielderman achter de club. 'Ze weten
dat ze altijd op ons kunnen rekenen.
Een stratencross tijdens de braderie,
meedoen aan touwtrekwedstrijden, de
Graafschaprijders zijn present. Al 30
jaar maken we met goedvinden van de
grondeigenaren voor een appel en een
ei gebruik van het 'Delden-circuit'. Om
de vijfjaar houden we een nieuwjaarsvisite met de boeren. Om onze erkentelijkheid te betuigen', zo zegt Wim Bielderman niet zonder trots.

Kroonprinsen
Waar Bielderman zich een beetje bezorgd over maakt is het gebrek aan
'kroonprinsen' zoals hij ze noemt.
Vroeger had je jonge leden die gewoon
zelf op een gegeven moment bestuurder wilden worden. Tegenwoordig heb
je steeds minder 'kroonprinsen' die
aandringen om in het bestuur te willen
komen. Jammer want bij ons is plek genoeg voor jonge mensen', aldus de
VAMC preases.

Rijke historie
'De Graafschaprijders' hebben de afgelopen jaren onder andere in de personen van Jan Rouwenhorst en Jan Slagman uitermate nauwkeurige secretarissen gehad, zodat de historie van de
vereniging op vele vellen papier is vastgelegd!
Na een oproep in de krant werd in
1950 op initiatief van dé heren Luth,
Plomp en Hoorneborg 'De Graafschaprijders' opgericht. In 1952 kreg
men aansluiting bij de KNMV. In 1957
maakte de club even een moeilijke periode door, maar het was Jan Rouwenhorst die de vereniging door de moeilijke tijden heensleepte. In 1959 werd
Bertus Pardijs tot voorzitter gekozen.
Dit bleef hij tot 1975. Toen werd hij
opgevolgd door de huidige voorzitter
Wim Bielderman.

Vanaf 1957 doet de club mee aan de
PCC ritten en met succes. Diverse keren wisten VAMC'ers het Nederlands
kampioenschap orienteringsritten te
behalen.

Oost Gelderlandrit
In het jaar 1961 is 'De Graafschaprijders' begonnen met de organisatie van
een zogenoemde 'modderrit', waarna
in 1963 voor het eerst in de thans overal in den lande bekende 'Oost Gelderlandrit' van start ging. In het begin met
medewerking van diverse clubs uit de
omgeving. Thans is de Vordense club
als enige organisator over en wordt er
nu alleen binnen de gemeente Vorden
gereden.
In de loop der jaren werden diverse Endu i o-rijders van 'De Graafschaprijders'
kampioen van Nederland. Met de clubteams Enduro ging het eveneens uitstekend want onder leiding van manager Gerrit Arfman werden de afgelopen jaren verschillende nationale titels
behaald.

Trainingscircuit
In 1962 stelden de heren Regelink en
Gotink gronden beschikbaar zodat 'De
Graafschaprijders' over een eigen trainingscircuitkon beschikken. Dit circuit
heeft mede een eerste aanzet gegeven
tot de uitstekende resultaten van de
crossers (ook in deze categorie Nederlandse kampioenen) en endurorijders.
Vorden had de primeur van de eerste
'Straten-motorcross' in de kom van de
gemeente. Medio juni 1988 werd het
eigen clubgebouw aan de Eikenlaan in
de Kranenburg officieel geopend. Het
kreeg de naam "t Kontaktpunt'. Na
een grote mate van zelfwerkzaamheid
in het bijzonder fraai onderkomen geworden, dat z'n diensten binnen de
vereniging reeds diverse keren heeft
bewezen. Het bestuur van 'De Graafschaprijders' is momenteel als volgt samengesteld: W. Bielderman-voorzitter;
J. Slagman-secretaris; B. Regelink-penningmeester en de leden D.J. Rouwenhorst, J.A. Wuestenenk, B.H. Braakhekke, D.J. Pardijs en G. Hartman.

Jubileumprogramma
Zaterdag 19 mei: receptie en jubileumfeest in 'De Herberg' feestavond voor
leden en genodigden.
2 t/m 4 juni: Toertocht naar Duitsland.
7 juli: Veteranen motorcross circuit
Delden. Tevens rijden op die dag de
crossers en endurorijders uit vroeger
dagen.
11/12 augustus: VAMC Tweedaagse
toertocht.
15 september: LCC Nederlands kampioenschap Oriëntatieritten.
29/30 september: Regiotreffen voor
toerrijders met de clubs Borculo,
Ruurlo, Eefde, Eibergen en Vorden.
2/3 november: KNMV kampioensrit
en kampioenstrial nabij café Schoenaker te Vorden.
14 oktober: Jubileum orientatierit.
20 juli: Stratenmotorcross in de kom
van Vorden. Dit evenement vindt
plaats ten tijden van de Vordense kermis en wordt in samenwerking met het
plaatselijk VW georganiseerd.

Damclub DCV bestaat 50 jaar
Damclub Vorden dat a.s. zaterdag 12 mei t.g.v. haar vijftigjarig
bestaan in 'De Herberg' een receptie geeft, heeft regionaal en
nationaal in de loop der jaren een bekende naam opgebouwd.
Speciaal in de zeventiger jaren toen het aspirantenteam driemaal
op een rij kampioen van Nederland werd. Een paar jaar later werd
ook het juniorenteam kampioen van Nederland. Een team waarin
onder meer Johan Krajenbrink uitkwam, de man die onlangs
Tonny Sijbrands als sekondant terzijde stond bij diens poging de
wereldtitel te bemachtigen.
Voorziller Theo Sluiter heeft voor de
toekomsl één wens. Nu het eerste lienlal naar de tweede klas is gedegradeerd
hoopt hij dat spelers zoals genoemde
Johan Krajenbrink, Tjeerd Harmsma

en Wieger Wesselink weer naar hun
oude club DCv zullen lerug keren.
'Met deze spelers erbij, ben ik ervan
overtuigd dat onze club kan doorstoten
naar de hoogsle afdeling van onze na-

houding', zo zegt Sluiter. Volgens hem
berust het op een misverstand dat het
alleen zin heeft om lid van de damclub
te worden, wanneer men deze sport
ook beheerst.
'Beslist niet noodzakelijk. Dammen
kun je gemakkelijk leren. Wij hebben
in de personen van Henk Grotenhuis
en Wieger Wesselink trainers die in dat
opzicht voortreffelijk werk doen'. In financieel opzicht kan de jubilerende
vereniging zich net bedruipen. 'Onze
inkomsten komen van de donateurs en
in bescheiden mate de sponsors. Willen we echter op niveau blijven dammen dan moeten we er in feite een
goeie sponsor bij hebben', zo wenst
Theo Sluiter.

Jan Masselink
Jan Masselink is de secretaris van de
club. Een van de belangrijkste, zo niet
de belangrijkste man binnen de vereniging. Niet alleen dat hij zelf uitstekend
met de damschijven overweg kan, ook
binnen de KNDB verricht hij de nodige arbeid. Tot voor kort was hij wedstrijdleider van de Gelderse Bond. Momenteel is hij tevens secretaris van de
reglementscommissie van de KNDB.
Een soort adviescommissie van hel
hoofdbestuur. Daarnaast is hij reservelid van de landelijke protestcommissie
en is hij distriktsredacteur van het Gelders Damnieuws.
Jan Masselink is wat zijn eigen club be-

treft goed tevreden over de gang van
zaken. 'Wij hebben zo'n 40 spelende
seniorleden en ca. 20 jeugdleden. De
opkomst voor de clubavond (elke vrijdag) is zeer konstant. Ca. 75 procent.
Wat de jeugd betreft moeten we op dit
moment even pas op de plaals maken.
Over het algemeen nog te jong. Het
gaat zeer zeker weer de goeie kanl op,
hoewel we geen lalent hebben zoals in
dejaren zeventig', aldusjan Masselink.
Wat betreft de senior-leden zijn de
meeste leden tussen de 20-30 jaar. 'En
als je dan bedenkl dal een dammer de
beste resultaten boekt tussen de 30 en
35 jaar dan mogen we wat de toekomsl
betreft best een beetje optimistisch
zijn', zovindtjan Masselink.

Oprichting
De Vordense damclub werd in 1940
opgericht en kende in de beginjaren
gen grote bloei. In het buurtschap
Hackfort werd in die jaren ook gedamd, zodat direkt na de oorlog een
fusie werd aangegaan. Tot 1950 was
het desondanks 'sukkelen' geblazen.
Nadien steeg het ledental. DCV was
ook de animator voor het bedrijfsdamloernooi en hel schooldamtoemooi.
Aan dit laatste toernooi dankt men regelmatig dat er jeugdleden bij komen.
In 1988 is DCV begonnen met de organisatie van de 'Damnacht', waaraan
spelers uit het gehele land meedoen.
Vordense dammers hebben de afgelopen jaren aan heel wat buitenlandse
toernooien meegedaan zoals bijv. in
Antwerpen, Berlijn, Parijs en de Sovjetunie. Ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan wordl er van 30 juli l/m 4
auguslus in d'Olde Smidse (clublokaal) een internalionaal damloernooi
gehouden. Voor 6 oklober slaal er een
zgn. kwarlellentoernooi op het programma.
Thans bestaat het bestuur van DCV uit
de volgende personen: Th.W.M. Slulter-voorziller; G.J. Masselink-sekretaris; H. Ruesink-penningmeester; J.
Hoeninken H. Lenselink-leden.

12 mei opening nieuwe akkomodatie '

Scheidende voorzitter
Jai^van Ark apetrots

Jan van Ark: 'Hier en daar hoor je geluiden (onder andere van de gemeenle) dal hel allemaal nog duur en luxe
is. Ik beslrijd dal. Wij zijn er van uilgegaan dal er een gebouw moesl komen
dal onderhoudsarm moesl zijn; gezellig en gemakkelijk schoon ie houden.
In de kleedkamers is een dubbele beglazing. Dal werkl in de komende jaren
kostenbesparend', aldusjan van Ark.

Financiering
De vereniging legt zelf Ier financiering
425.000 gulden op lafel. Van Ark: 'Die
gelden hebben we hoofdzakelijk via
onze wekelijkse bingo-avonden vergaard. Daar moei je naluurlijk wel iets
voor doen. Gedurende 50 weken per
jaar wordt er elke dinsdagavond dor de
A.C. (Aktivileilen Commissie) een bingo gedraaid. Door de onderlinge
vriendschap is dil op ie brengen. Wanl
er gaan nogal wal uren inzitlen!' Vergeel niel dal hel geweldig slimuleerl
wanneer je hel spaarbankboekje gesladig ziel groeien', aldus Jan van Ark.
'Vorden' ontving van de 'Stichting Vordens Sponpark' f 25.000,—. Van dezelfde Slichling kon met legen een renle van slechls 3 procenl 75.000 gulden
lenen. Eveneens legen helzelfde percenlage een lening van 75000 gulden
van de Sorbo. Totaal 600.000 gulden.
Hel nieuwe gebouw teil 6 kleedkamers.
In feile 2 ie weinig. De nodige gelden
ontbraken. Vandaar dat 'Vorden' bij de
gemeenie aanklople voor een éénmali-

Bouwploeg
Jan van Ark is maar wal konlenl mei de
bouwploeg die onder leiding van Appie Wenlink hel afgelopen jaar heel
wal lijd in de nieuwe akkomodalie
heeft gestoken. 'Dal is nu typisch Vorden. Als er bij onze vereniging wat
moet gebeuren staan ze klaar. Neem
de 12 dames die geheel pro deo hel
nieuwe gebouw hebben schoongemaakt Wekelijks zijn er bij ons 125 leden op allerlei gebied mei de vereniging bezig. Klasse', aldusjan van Ark
die mei veel voldoening op zijn besluurdersloopbaan terug kijkt Tk heb
veel mensenkennis opgedaan en mijn
echte vrienden leren kennen. Vorden
is door allerlei zaken veel in de publicaleil geweest Mij heeft hel in elk geval
wakker gehouden. Onze vereniging
krijgl in de persoon van Jan Rouwenhorst een goeie voorziller terug', aldus
Van Ark.

Operation
Friendship
Operation Friendship organiseert zaterdag 12 mei op het parkeerterrein bij
café Eskes een auto-was aktie. De baten
hiervan zullen worden aangewend
voor de kosten van het programma dat
de Amerikaanse kinderen komende zomer voorgschoteld krijgen.

Geraniummarkt

•

Zaterdagmiddag 12 mei wordt de nieuwe akkomodatie van de W
Vorden officieel geopend. Veertien dagen later, op zaterdag 26
mei neemt voorzitter Jan van Ark officieel afscheid als clubbestuurder. Hij zal dan nog wel via de 'Aktiviteiten Stichting' feeling
met zijn club blijven houden.
Jan van Ark neemt zoals hij zelf zegt 'apetrots' afscheid. Onder
zijn bezielende leiding en met inzet van heel veel uren is de voetbalvereniging een akkomdatie rijk waar menige club jaloers op
zal kunnen zijn.
Hel is dan ook niel zomaar een gebouw. Er hangl een prijskaartje één
van maar liefst 600.000 gulden. Inderdaad geen kattepis. Het gebouw heeft
een ruime zeer moderne kantine, keuken, bestuurskamer, een ballen- en
materialenhoek, een wasruimie waar
de lenues van alle elftallen wekelijks
worden gewassen en een massageruimle. Daarnaasl aparte toiletbloks voor de
spelers en een gardarobe voor de bezoekers.

lerechl kwamen. Hoge slookkosten in
het huidige clubhuis, lekkages in hel
gebouw. Provisorische reparalies elc.
Ik denk dal er de afgelopen jaren loch
zeker 75000 lol 100000 gulden op die
manier lussen onze vingers is doorgeglipl. Gewoon weggegooid geld. In dal
lichl bezien kan ikje wel vertellen dal ik
enorm teleurgesteld ben dal we de eenmalige subsidie-aanvraag van 75000
gulden op onze buik konden schrijven.
De poliliek hier heeft altijd geroepen
we moeien 'Vorden' helpen. De club
heeft hel verdiend. Vergeel hel maar',
aldus Van Ark.

ge subsidie van 75000 gulden om daarmee de on ib re kende kleedkamers ie
kunnen financieren. De gemeenie gaf
echler nul op hel rekesl.

Verp lichtingen
Hoe denkl de voelbalvereniging 'Vorden' aan een financiële verplichlingen
te kunnen voldoen? Van Ark daarover:
'Het betekenl dal we de komende 5 jaren, jaarlijks 32000 gulden op lafel
moeien leggen. Daaraan kunnen we
voldoen, indien ons geen exlra laslenverhoging van de velden ie wachlen
staat. We financieren rente en aflossing
middels opbrengslen reklameborden,
inkomslen kanline en niet te vergeten
de bingo. De 'normale' verenigingskosten kunnen we opvangen door o.a.
de entreegelden, kontribulies, sponsors, e.d. Ons beleid is erop gerichl dal
de leden niel opgezadeld worden mei
een konlribulieverhoging. Ik hoop uil
de grond van mijn hart dal we zo gauw
mogelijk weer mei hel gemeenlebestuur om de lafel kunnen gaan zillen.
Ik denk dal voelbalver. en gemeenie elkaar ie vaak verkeerd begrijpen. Privalisering is in de loekomsl m.i. loch onvermijdelijk', aldusjan van Ark.

De W 'Vorden' is de afgelopen jaren
ongetwijfeld de dupe geworden van
het bungalowproject. De plannen voor
een nieuwe akkomodalie (onlsproien
uil de brein van Jan van Ark) daleren
uil de beginjaren lachlig.
Van Ark: 'Toen bleek nl. al dal de gebouwen binnen enkele jaren aan vervanging loe zouden zijn. We hebben
tekeningen laten maken en bij de ge-.
meenie ingediend. Die werden loen
echler terzijde gelegd. Begrijpelijk,
wanl de gemeente Vorden was loen inmiddels mei Vendex in de slag over hel
bungalowproject
Hel gevolg daarvan was wel dal wij waren uilgespeeld en in de wachlkamer

In Vorden wordt de jaarlijkse (ieraniummarkt gehouden op zaterdag 19
mei a.s. Er zal een complete collectie
van perkplanten worden aangeboden.
De KMTP zal er zijn met een informatiestand. Maak van uw tuin een lusthof
met plantjes van de geraniummarkt. In
Wamsveld wordt de jaarlijkse geraniummarkt ook gehouden op zaterdag
19 mei a.s. De KMTP is er met een informatiestand. In Warnsveld zal een
complete collectie van perkplanten
worden aangeboden. Alle gelegenheid
dus om van uw tuin een lusthof te maken.

WEEKEND*
RECEPTEN
POEUERS

Kiprollade met camembert en
druiven
l kiprollade, 100 g Camembert (45+ ),
100 g witte druiven, 100 g boter of margarine.
Verwarm de boter of margarine in een
pan en bak hierin de rollade bruin.
Sluit de pan en braad de rollade, onder
af en toe keren, gedurende ± 30-45
minuten per 500 g, afhankelijk van de
rollade-dikte. Neem de rollade uit de
pan en snijd deze in plakken. Gameer
met de Camembert en de druiven. Serveer hierbij prei aardappelpuree.
Tip: Vervang druiven door mangot h u t n e y of cranberriegelei. Gem. p.p.
1925kJ/460kCal.

Feestavonden
Dorpsschool
De openbare basisschool 'De Dorpsschool' houdt op donderdag 10 en vrijdag 11 mei in het Dorpscentrum haar
jaarlijkse feestavonden. Beide avonden
brengt de groep 7/8 na de pauze de
musical. De titel luidt 'Hoe haal je het
in je hoofd'. Donderdagavond 10 mei
zal de helft van groep 1/2, groep 3 en
de helft van groep 5/6 het programma
opvullen. Vrijdagavond verzorgen de
leerlingen van groep 4 en de andere
helft van 1/2 en 5/6 het programma
voor de pauze.

Rommelmarkt
PV Vorden
De PV Vorden organiseert op zaterdag
9 juni een rommelmarkt, welke op l u-t
marktplein wordt gehouden. Goederen kunnen ingeleverd worden bij de
Stroet4, tel. 20(iH of Gr. van Limburg
Stirumstraat l, tel. 1871. De PV Vorden is ook gaarne bereid de goederen
op te halen.

Wedvlucht
Leden van de PV Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een wedvlucht vanaf Houdeng. Aankomst
eerstbinnenkomende
duif 11.05.1
Laatstbinnenkomende duif: 11.26.41.
De prijswinaars waren: G. en H. Boesveld 1-2-3-4-8; J. Eulink 5; A.A. Jurriens 6-9; A. Lutteken 7-10.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Kipschnitzels met paprikasaus
Schnitzels worden doorgaans gepaneerd gebakken. Van die regel wijken
we voor de schnitzels in paprikasaus af. In plaats van het paneren met
broodkruim of paneermeel bedekken we het vlees nu met een dun laagje
bloem voordat de schnitzels worden gebakken.
Reken voor 4 personen op 4 kipschnitzels van elk 125 gram. Verder heeft u
nodig 2 rode paprika's, l uitje, bloem, tomatenpuree, 1/4 liter crème
fraïche en enkele sprieten bieslook.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Zeefin een diep bord 3 eetlepels
bloem, '/ 2 theelepel zout en '/ 2 theelepel fijngemalen peper. Schep alles
goed door elkaar. Druk de schnitzels aan weerszijden vrij stevig in het
bloemmengsel. Schud daarna de overtollige bloem er voorzichtig af. Was
de paprika's, verwijder de steelaanzetten, halveer ze en neem het het zaad
en de zaadlijsten weg. Snijd het vruchtvlees daarna in kleine stukjes. Snipper het uitje. Snijd de bieslook ragfijn. Verhit 40 gram boter en fruit er
gedurende 4 minuten de stukjes paprika en de gesnipperde ui, onder voortdurend omscheppen, in. Voeg er l dl. water (of bouillon) bij en roer er l/2
eetlepel tomatenpuree door. Breng alles aan de kook en laat het geheel
ongeveer 10 minuten zachtjes doorkoken. Stort de inhoud van het pannetje op een zeef Wrijf alle vaste bestanddelen door de zeef. Roer er vervolgens de crème fraïche door en voeg wat zout en peper naar smaak toe.
Breng alles langzaam tot aan het kookpunt. Temper de warmtebron en laat
alles zolang zachtjes doorkoken tot een fijne gebonden saus is verkregen.
Verhit in een koekepan 75 gram boter. Wacht tot het schuim' voor een deel
is weggetrokken. Bak de schnitzels er snel aan weerszijden lichtbruin in.
Temper de warmtebron en laat ze daarna nog 2 tot 3 minuten zachtjes
bakken. Leg de schnitzels op een voorverwarmde schaal. Verwijder de
bakboter uit de koekepan. Blus de pan met l dl. kokend water (of bouillon)
en roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los. Laat alles even
flink doorkoken tot de helft van het vocht is overgebleven. Schenk het
vocht door een zeefje bij de saus. Schenk 1/3 deel van de saus over de
schnitzels. Strooi er wat bieslook over. Dien de rest van de saus in een
sauskom op.
Tip: geef er droog gekookte rijst met doperwtjes of een Italiaanse pasta
(bijvoorbeeld tagliatelle) bij.
Bereidingstijd: ± 25 minuten
Energie per portie: ± 1510 kJ (360 kcal)

JUBILEUMAKTIE
MARKTVORDEN
met honderden slagroomtaarten

HAKTE

Staat op uw kraskaartje het getal 25, dan wint u een

GRATIS SLAGROOMTAART
Deze aktie wordt gehouden op vrijdag 11 en 18 mei 1990.

10 Appelrondjesf%

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

roomboter

VRIJDAG 11 MEIA.S.

Of

Harde Duitse
N

10 Kokosmakronen

deze

Markt Vorden

Broodjes

* ^-f*

van 6,00 voor ^Tr O V

ie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

\ >

1 KRUIMELAPPELTAART 5,00

^

SPECIALITEITEN: Italiaanse Bollen, Super Krentenbollen, Harde Duitse Broodjes.
happy to welcome you at the market

w^

f

Extra mooie grote

BEGONIA
(

voor Moederdag
5,50 per stuk
.
?2!W
2
voor
'
vfffi -H.l^f^—.

naar keuze

(ook hang)

Vlijtig Liesje, Salvia's,
Petunia's, Begonia's
Agratums

24 stuks

!**" •

7,50

U*rw_..

Verse Haantjes

Vliespinda's

Kip en Eieren

13,75

POELIERSBEDRIJF

R OS S EL

DE VALEWEIDE Noemen
SCHEPERS Mode

Kip-ui burgers
per stuk

5 haien 4 betalen

Filet

Rollade

per kilo

per kilo

lO - / O

lfc-/O

HetZwanevlot27-7206CB Zutphen
Tel. 05750-29356

AANBIEDING:
tijdens de
jubileumaktie 11-18 mei
Tegen inlevering van deze advertentie

10% KORTING
Poelier HOFFMAIM
LAREN (Gld.)

op al onze
ROKKEN

-

JAPONNEN

PAKJES

Spij kerbroeken
Joggingpakken mt 104/154, v.a
Overhemden korte mouw
Blouson
Polo's
T-shirts wit

Gehandicapt? Iedereen
kan het overkomen.

(033) 75.33.44. postbus 850. 3800 AW Amersfoor

21 t m 27 mei

3.95
3.15
6.95
6.95
2.60

T-SHIRTS korte mouw v.a. / .
Shorts - Lingerie - Runnersets enz.

25.—
10.10.—

Steun de
nationale
AVO-collecte

AVO helpt daadwerkelijk
bi] werk. scholing, recreatie.
Steun ons werk.
Geef ook nu.
Tel.

49. ^
65.—

Overalls alleen blauw

'Wie geeft denkt aan een ander'
iEHANDIKAPTEI

Elastisch katoen
DAMESSUPS per stuk
'Beeren'
DAMESSUPS v a
'Beeren'
HERENGOED per stuk
Elastisch katoen
HERENSUPS per stuk
'Beeren'
MEISJESSLIPS v.a.

Fa. R. van Leeuwen
Bedrijfs- en Veiligheidskleding

iedere vrijdag
op de Vordense Markt

l >ZLO

N

500 gram

3 Fuchsia's 7,50

NIEUW:

\
N

Bij aankoop van f 5,-:

9,95 |

^

3 Geraniums

3,00

Aanbiedingen geldig vrijdag 11 mei.

3 bos BLOEMEN

9,50

20 stuks

Textielhandel B. Dieperink
Vooral Uw ondergoed

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

DRUKKERIJ

625000

WEEVERS

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

ZONDAG 13 MEI MOEDERDAG
WELKE MOEDER U OOK WILT VERRASSEN: U SLAAGT BIJ ONS!
ÜA, WELKE MOEDER U STRAKS OOK WILT VERRASSEN... EEN JONGE MOEDER OF EEN
GROOTMOEDER... U SLAAGT VOOR EEN MOEDERDAGGESCHENK BIJ BARENDSEN.

DAAR WACHT u EEN WINKEL VOL KADO'S: PRAKTISCHE OF LEUKE, WERKBESPARENDE
OF IETS OM 'T HUIS MEE TE VERSIEREN OF VOOR HAARZELF EEN HEERLIJK GEURTJE,
EEN LEKKER STUKJE ZEEP, BODY-LOTION, ETC. IN GEZELLIGE VERPAKKING.

BARENDSEN

KOM DAAROM EVEN BIJ ONS LANGS EN KIES UIT DE 1001 GESCHENKENWINKEL VAN

G E S C H E N K E N

BARENDSEN. VOOR JONGE EN NIET MEER zo JONGE MOEDERS is ER KEUS GENOEG!

Kerkstraat 1 -\torden -Telefoon 05752 -1742

Bloeiende tuin-, perk- en balkonplanten
Geraniums— Fuchsia's, hang en stam — Tomaten —
Paprika's — Chrysantenstekken, enz.

KWEKERIJ Hendriks
Uilenesterstraat 15— Keijenborg
Tel. 05753-1395

DCV bestaat in 1990 50 jaar.

ROBEERTSEN
VOOR
POELIERSKWALITEIT

Ter gelegenheid hiervan geeft het
bestuur van DCV een

MOEDERDAG
ROLLADEDAG:

Bouw en houtbond FNV

ZOMERVERZILVERING

receptie
op zaterdag 12 mei
van 15.30-17.00 uur

KIPROLLADE
gevuld met:
naturel, pruimen, abrikozen,
appeltjes, tutti frutti

op dinsdag 15 mei
van 19.00-21.00 uur
zaal 'de Herberg'

in 'De Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

100 gram J. )
(zie recept elders blad)
REEROLLADE
KIPFILETROLLADE
KIPFILETROLLADE
met kerrie en met paprika
BIJUWPOELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen
Tel. 05750-17707

met
Televisie
reparaties
- direct
in.' naar

op woensdag 16 mei
van 19.00-20.30 uur
zaal 'Schoenaker'

GEVRAAGD:

TELEVISIE

VIDEO

— voor juni en juli
— examenkandidaten

BREDEVELD

H.B. Luimes
Tel. 05753-1417. Na 20.00 uur.

.INDE DENNEN

roept sollicitanten op voor de funktie van

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

de "blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

A. KASSIER m/v 20 u/week en op afroep tot 40 u/week
B. KANTINEHULP m/v als oproepkracht en tijdens de maand
juli 40 u/week
Taak A: * het beheren van de kassa.
Taak B: * verkoop en bediening consumpties.
Voor beide: * vraagbaak voor bezoekers groot en klein. * het
verrichten van alle andere noodzakelijke werkzaamheden.
Incidenteel: * het houden van toezicht tijdens het vrij
zwemmen.
Aanstelling zo spoedig mogelijk tot 2 september 1990.
Minimumleeftijd 18 jaar.
Salariëring volgens de geldende CAO voor bad- en
zweminrichtingen.
Schriftelijke sollicitaties binnen 7 dagen na het verschijnen
van deze advertentie te richten aan het secretariaat van het
bestuur, p/a Brinkerhof 32, 7251 WR Vorden.

101 ideeën voor een kado
voor elk feest,voor elke
gebeurtenis of misschien
ook zo maar eens
Prachtige oude en nieuwe
sieraden,sjaals,doosjes,
dierfiguren,aardewerk en
potterie,handbedrukte en
geba tikte (ta fel)kleden,
losse ikatstoffen per m.
etc.etc.etc
Service: vanzelfsprekend
kan alles geruild of terug binnen ruime termijn.
Openingstijden:
do.- en vrijdag van %2-6
en zaterdag van 10-4 uur
Op andere tijden kan ook
belt u dan even 2223....
I.v.m. moederdag,vrijdag
11 mei tot 9 uur geopend.
REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

4 STAPELBARE KUIPSTOELEN VOLKUNSTSTOF +
4 INZETKUSSENS (2 KLEUREN) 8-DELIG
MOEDERDAGPRIJS:

De PV, Het Hoge 16

T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TT

Tevens voor dezelfde periode hulpen voor de
zaterdag.

BESTUUR VAN DE VERENIGING
ZWEMBAD IN DE DENNEN

OP ONZE TUINMEUBELAFDELING
• 4 VOLKUNSTSTOF TERRASSTOELEN MET HOGE RUG
(VERSTELBAAR)
• TERRASTAFEL 0 90 cm VOLKUNSTSTOF 5-DELIG
MOEDERDAGPRIJS:

Voor R.B.S. laatste tegoed staat en
voor de schilders V. T.U.-formuliermeebrengen.

VAKANTIEHULPEN
op tuinbouwbedrijf

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

13 MEI MOEDERDAG

Voor uw BLOEMENTUIN

Damclub
1940 Vorden 1990
50jaar

t
£
£

a.s. ZONDAG 13 MEI:
BESLISSINGSWEDSTRIJD OM HET
KAMPIOENSCHAP 1 e KLASSE C

l
t

DAMES RATTI1
GROL 1
AANVANG 14.30 UUR
TERREIN: VIOS TE BELTRUM

*
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+
+
+
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+
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ZATERDAG 19 MEI a.s.

de jaarlijkse Vordense
GERANIUMMARKT
met daarbij ook volop perkgoed.
Georganiseerd door de plaatselijke
bloemisten. Op het Kerkplein van
10.00-17.00 uur.

TAFELKLEEDJES
SIERKUSSENS
KLEINMEUBELEN
SCHEMERLAMPJES
FAUTEUILS

HELMIIMK

meubelen
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

Droogte...
Voor al uw tuinpompen, sproeiers, bronnen, slangen,
toebehoren en goede adviezen moet u zijn bij
INSTALLATIETECHNIEK

Verrast u haar eens
met een Sierraad
of een Cadeaubon
van

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

KERSE- en/of VRUCHTEVLAAITJES, RIJSTEVLAAITJES

lfc^»AjEANS

gewoon geweldig lekker!
DITWEEKEND

3EM-BJOU

^^^^^^^^^^^^^^^

. D I-T A l CM

s HALEN 4 BETALEN

't winkeltje in vers brood en banket

Dorpsstraat 17 - Vorden
Tel.: 05752-3785

l

Elke dag geopend
behalve maandag.

EDWIN
Doorlopend
GERANIUMMARKT

17,50
2,50
Stamfuchsia's vanaf 7,50

T-SHIRTS

o.a.:

POSTDUIVENVERENIGING

10 Geraniums

MAAK UW MOEDERDAG ECHT

PV Vorden

FUChsia'S vanaf

FEESTELIJK EN FLEURIG MET EEN

houdt op 9 juni

diverse soorten ii5U"~IU en /U cent

op het Marktplein

Plantenbakken
in terra-cotta

Heeft u nog spulletjes voor
ons? U belt, wij halen het op!
Tel. 1871/2068.

PotgrOnd 2 zakken

LAAT UW AUTO
WASSEN!
v.a. 9 uur op het
parkeerterrein naast café
Eskes. Voor slechte
1 tientje wassen en zuigen!

MOOI SAMENGESTELD BOEKET
VERSE SNIJBLOEMEN
MOOIE BLOEIENDE EN GROENE PLANTEN
APARTE PLANTENBAKJES EN BLOEMSTUKJES.

BERMUDA'S
o.a.:
UNI, MET PRINT

Ook zeer veel leuke dingetjes voor de Kinderbeurs.

roodsteen en plastic, voor kamer en tuin
OPERATION FRiENDSHiP

UNI, MET PRINT,
GESTREEPT,

bij ons een groot sortiment

Perkplanten

GROTE
ROMMELMARKT

A.S. ZATERDAG 12 MEI

LGVIS

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

Video-en
tv-reparatie
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

G.H.J.
Lindeseweg 19
VORDEN
Tel. 05752-6730/6480

NIEUW:

DE WILD

DE KLERK

HANDDOEKEN
THEEDOEKEN
BADLAKENS
LAKENSETS
DEKBEDOVERTREKKEN ETC.

Moederdag

Rietbergerstraat 34 - Zutphen
Tel. 05750-15410

REPARATIEBEDRIJF

295,
189,

Voor iets speciaals dus naar de
VAKMAN-BLOEMIST.

10,—

Ook voor Moederdag hebben wij weer veel
leuke bakjes, planten en snijbloemen.

Kwekerij TIELTJES
Halseweg 43a - HALLE - Tel. 08343-1530
P.S.

dijkprrnon

Graag zelf zorgen voor verpakking (kartonnen dozen etc.).

Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

CORNER
NIEUWSTAD 14

VORDEN

TELEFOON 2426

Nieuwe shirts

Het zesde elftal van de W 'Vorden' kreeg deze dagen nieuwe shirts. Deze werden aangeboden door
Arnold en Ria Schut van Café Uenk.

SPORT- nieuws
\orcleii-Kilder2-2
Vorden heeft zondagmiddag in een
zeer aantrekkelijke wedstrijd geknokt
bij het leven om alsnog promotie af te
dwingen. Helaas voor de geelzwarten
had men het niet zelf meer in de hand
maar was men afhankelijk van de ploegen Silvolde en GSV die immers de
laatste wedstrijddag ingingen met l
punt voorsprong. Vorden mocht dus
in geen geval verliezen want dan was
het direkt 'over en sluiten maar'. Bovendien had men de pech dat Kilder
juist in de/.e laatste wedstrijd het kampioenschap kon behalen. Gevolg: beide ploegen speelden volop de winst en
bezorgden de vele toeschouwers een
aangename middag.
Vorden speelde één van de beste wedstrijden van het seizoen. Het leek er tot
vijf minuten voor tijd op dat Kilder het
kampioenschap via een beslissingswedstrijd met MEC zou moeten uitspelen.
Vorden had nl. op dat moment een 1-2
voorsprong. De trainer van Kilder paste toen de laatste toegestane wissel toe
door Vincent Derksen in de ploeg te
halen. Een Kilder-supporter vertelde
ons 'moetje eens opletten, die Derksen
heeft een geweldig schot in de benen,
jammer dat hij een poosje geblesseerd
is geweest'. Willem Harms heeft het geweten. Deze Derksen haalde vlak voor
tijd snoeihard uit. De bal vloog via de
staander het vel weer in. Wat een goal.
Werkelijk eentje om in te lijsten. De
stand werd daarmee 2-2. Voor de thuisclub reden om even later een uitbundig kampioensfeest te beginnen. Vorden een illusie armer en met het besef
dat het nooit zover had mogen komen.
De ploeg heeft kwalitiet genoeg om in
de KNVB te kunnen voetballen. Overigens namen de geelzwarten na drie minuten danzij Andre van de Vlekkert
een 0-1 voorsprong. Na een 1-1 russtand, was het in de zevende minuut van
de tweede helft Mark van de Linden die
de bal na een perfekte door Bennie
Wentink genomen vrije schop inkopte
1-2.
Dat het uiteindelijk toch nog 2-2 werd
was sneu maar was gezien het wedstrijdbeeld niet onterecht. Aangezien
Silvolde en GSV geen steken lieten vallen rest Vorden niets anders dan het
volgend seizoen opnieuw te proberen.
Dan wel /.onder Andre van de Vlekkert.
Die speelde zondag zijn laatste wedstrijd voor de geelzwarten. Een bos
bloemen van trainer Kolenbrander
voor deze sympathieke speler was dan
ook volkomen op zijn plaats.

W Vorden

hoven eruit om vervangen te worden
door Gerrie Vliem. Daarna scoorde
Ratti opnieuw door de pass van Petra
Roeterdink die door Carla Addink, met
links, werd ingeschoten 4-1. Maar Spe.
Meddo scoorde hierna 4-2.
Voor alle speelsters was door het warme weer, het laatste halfuur een uitputtingsslag maar Ratti maakte het
werk af door te scoren, voorzet van Gerrie Berendsen doelpunt door Ingrid
Temmink, 5-2. Dit was de einduitslag.
Een zeer speciale vermelding gaat naar
Gerda Bos van Ratti, die ondanks haar
knie-blessure een zeer goede wedstrijd
speelde. Ratti is nog steeds in de race
voor het kampioenschap en zal de
kampioenschapswedstrijd tegen Grol
moeten spelen.

Vordens Tennispark
Het Ie herenteamn op de zondag, gesponsord door autobedrijf Groot Jebbink behaalde zijn eerste eclatante
overwinning! Het team o.l.v. captain
Stefan van Voskuilen versloeg het team
van de Schaeck, afkomstig uit Twello
met de overtuigende cijfers van 4-2.
Voorwaar een mooie prestatie, waarvan gehoopt mag worden dat deze lijn
zich in de komende weken zal voortzetten!

Uitslagen dinsdag
damescompetitie
Vorden dames l-Brummen l 6-0; Beihum l-Vorden dames 2 5-1; Ruurlo
4-Vorden dames 3 4-2.

Woensdag juniorencompetitie
Zelhem l-Vorden jongens (cat.2) 6-0.

Donderdag dames
dubbelcompetitie
Vorden dames (dubbel) l-De Stoven l
0-4.

Zaterdagcompetitie
't Elderink-Vorden mix l 3-2; Vorden
mix 2-Zuthpen 4 3-2; Vorden mix
3-Zelhem l 2-3; Schaarsbergen l-Vorden mix 4 3-2; De Kei l-Vorden heren
l 6-0; Vorden heren l-de Drieslag 2
4-2; Vorden jongens 1-Zutphen 2 2-4;
De Stoven 1-Vordenjun. mix l 5-0.

Zondagcompetitie
Vorden heren l-De Schaek l . 4-2;
Smash Bl-Vorden heren 2 6-0; Vorden
heren 3-Slagvaardig l 6-0; Park Braband 4-Vorden mix 17-1; Vorden mix
2-Welgelegen l 2-6; Tepci 2-Vorden
mixjun. l 4-4.

PV de Blauwkras

Uitslagen: Kilder l-Vorden l 2-2; Vor- Mevr. Becks 1-3-4; H. Modderkolk
den 2-AD'69 2 0-3; Sp. Kotten 3-Vor- 2-10; H. Langenkamp 5-6-9; H.J.
den 38-1; Deo 3-vorden 4 1-7; Pax Boersbroek 7; A. Sterkehoer 8.
9-Vorden 7 3-0; Vorden 5-Grol 8 1-7.
Programma: Vorden 8-SVBV 4. Vorden A l-Veteranen.

Achtkastelenrijders

Zondag 12 mei organiseert de VRTC
'De Achtkastelenrijders' haar jaarlijkse
voorjaarstocht. De deelnemers kunnen
Ratti scoorde het eerste doelpunt door kiezen uit drie afstanden t.w. 40, 80 of
een indraaiende voorzet van Linda 120 km. De deelnemers aan de 40, 80
Terwel, 1-0. Maar de vreugde aan Ratti- of 120 km kunnen starten bij 'De Herzijde was van korte duur want Spe. berg'. De 40 km voert de deelnemers
Meddo scoorde de gelijkmaker, 1-1. naar Zwiep, Barchem en zo weer terug
Door de actie van Linda Terwel stond naar Vorden. De 80 km gaat richting
Ratti opnieuw voor, 2-1. Toen maakte Doetinchem, de deelnemers die voor
Spe. Meddo een fatale fout door een de 120 km kiezen gaan richting 'svrije trap terug te spelen naar de kee- Heerenberg. Voor hen is ook de zgn.
per terwijl een Ratti-speelster, Genie Peeskesbult opgenomen. De routes
Berendsen er nog tussen stond. Deze zijn geheel met pijlen uitgezet. De Vorscoorde koelbloedig 3-1. Op dat mo- dense kastelen zijn eveneens in de roument ging aan Ratti-zijde Lisette Spit- tes opgenomen.

Rattil-Spc. Meddo

Demonstratietraining W Klein
Dochteren
Oud-international en trainster van de
Gelderse selektie te weten Bep Timmer
zal zaterdagmorgen 12 mei op de velden van de voetbalclub Klein Dochteren een demonstratietraining voor
meisjesvoetbal verzorgen. Voor nadere
informatie kan men Els Abbink bellen,
tel. 1528.

Sociï
Uitslagen
Nieuw Heeten l -Sociï l 4-1; Loenermark 4-Sociï 2 4-2; Sociï 3-Eerbeekse
Boys 4 1-6; Voorst 4-Sociï 4 0-0; Sociï
5-Erica'76 Aft-4; Sociï 6-Sp. Brummen
1 1 2-4. JP
Jeugd 5 mei: Sociï C 1-V en K C l 0-5.
Programma jeugd 12 mei: Sociï ClABSC1.

In zowel de ronde van Zevenaar als die
van Oldenzaal stond de nieuwe lichting van de RTV op het erepodium.
Bij de nieuwelingen was het Han Hekkelman die de bloemen en de kussen
van de rondemiss van de ronde van Oldenzaal voor nieuwlingen in ontvangst
mocht nemen. Hij reed daar een goede
wedstrijd. Rembrand Damen werd er
21e en Edwin Maalderink 24e. Van de
ruim 60 gestartte renners reden er 28
de wedstrijd uit. Junior Ralf Vos stak
zijn neus aan het venster in de 18 internationale ronde van Zevenaar. Hij
maakt deel uit van een driemansterke
kopgroep die halverwege de wedstrijd
ontstond dat betekende automatisch
dat deze drie renners ook de beste premies mee naar huis konden nemen.
In de eindsprint had de man uit de formatie van aannemersbedrijf Peters het
beste kruit verschoten. Rob Konijn uit
Milsbeek en lid van de Gelderse junioren selecties klopte de RTV-er. Ook
Ton Schut viel nog in de prijzen, hij
werd in dit veld lle. Zaterdag reed Ralf
Vos een juniorenwedstrijd in het WestDuitse Keulen in een veld van ruim 250
deelnemers werd hij 30e. In Hattemenbroek werd zaterdag een wedstrijd verreden voor liefhebbers en veteranen in
deze door de hitte bijzonder zware
wedstrijd was nu de beurt aan Ben Peters om de kleuren van de RTV hoog te
houden. Hij maakte deel uit van een
kopgroep van 9 renners. De Wichmonder werd 7e, zijn broer Rudi mocht de
l()e prijs gaan ophalen. Zondag in Zevenaar werd Peters 8e en ook Mark
Holtslag viel in de prijzen. Hij drukte
zijn wiel als 15e over de streep. Bij de
amateurs was het dit keer kommer en
kwel voor de RTV-ers. Makkink, die de
zeskamp nog in de benen had kon
geen vuist maken en de andere Vordense renner Jan Weevers kwam zwaar
ten val, en is voor enkele weken uitgeschakeld. En ook Wim Bosman is door
een valpartij uitgeschakeld.

VRTC
Dinsdag l mei organiseerde de VRTC
'De Achtkastelenrijders' te Vorden op
de Varsselring een tijdrit over 10 km, er
werd in twee groepen gereden. Bij de
A- rijders werd Harry RUU m po l eerste
in ee ntijd van 14 min en 00 sec. Tweede werd Peter Makkink in 14 min en 09
seconden, en derde Henk Nijhof in
14.48. Bij de B-rijders zegevierde Rudie Lichtenberg in een tijd van 16-06,
tweede werd Gerard Lenferink in 1 6.09
en derde Harry te Linde in 16.13.

LRenPC
'De Graafschap'

partij tegen Friso Fennema remise. Na
loting werd Fennema uitgeroepen tot
Oost-Gelders juniorenkampioen.

Op het op Bevrijdingsdag 5 mei gehouden concours in Eibergen vielen
de volgende ruiters en amazones in de
prij/en. Wim Lenselink was de/e dag
met alle twee zijn paarden succesvol,
hij behaalde met Grando de Ie prijs in
de L l-dressuur met 132 punten, ook
met Lucif behaalde hij een Ie prijs in
de B-dressuur met 130 punten.
Saskia Vreman met Ricardo behaalde
een 3e prijs in de M2-dressuur met 122
punten. Martine Rutting met Erasmus
behaalde een 5e prijs in de B-dressuur
met 120 punten.
Heleen Klein Breteler werd met Bliksum 7e bij het B-springen.
De ponies waren zondag 6 mei aan de
beurt en waren óók succesvol. Suzanne
Hartman met Alferdy behaalde 2 prijzen in de L2-dressuur een 3e prijs met
129 punten en een 4e prijs met 128
punten. Nicole Douma met Mixi behaalde ook 2 prijzen een 2e prijs bij de
L l-dressuur en een 4e bij het L-springen.
Rinie Heuvelink met Lucky behaalde
de 6e prijs in de L l-dressuur met 123
punten. Heidi Vruggink met Danny
behaalde de 2e prijs in de B-dressuur
met 128 punten.

Hengelsport

Dammen
Een 6-tal dammers reisde, vergezeld
door twee 'sight-seeing partners' naar
Oost-Berlijn om daar deel te nemen
aan het 2e Internationale invitatietoernoof^Hieraan namen naast de DCV-ers
nog 6 Nederlanders deel, 6 Oost-Duitsers en 2 Tsjechen. In 7 rondes bleek
KNDB-voorzitter Anton Schotanus de
beste met 12 punten. Na hem volgde
Joop Rigterink (11) en Piet Roozenburg (10). Op de 4e plaats eindigde
Gerrit Wassink, en op de vijfde plaats
Jan Masselink. Beiden skoorden 9 punten. Wassink won 4 maal: in de eerste
ronde tegen Alfred Pfeiffer, in de 3e
ronde tegen Christoph Strecha, en in
de laatste 2 rondes tegen Bernard Post
en Yvo Kristek.
Jan Masselink startte met 3 remises,
waarbij het overigens in elke partij
slecht tot verloren kwam te staan. Winst
was er tegen Hartmut Golz, Bernard
Post en Hajo Herrmann. De overige
DCV-ers eindigden alle met 6 punten.
Bennie Hiddink had hiervan de zwaarste tegenstand gehad en enwUgde als
lle; Theo Slutter werd ^^Saskia
Buist 14e en tenslotte Gerco Brummelman (heeft met 6 remise slechts l verliespartij toch een goede prestatie geleverd!) 15e.
^^
Een 7-tal Oost-Duitsers zull^^p eind
juli naar Vorden komen om deel te nemen aan het Internationale Achtkastelendamtoemooi, in d'Olde Smidse te
Vorden.

Nationale j eugddamdag
Onder auspiciën van de Koninklijke
Nederlandse Dambond organiseerde
DCV in de Herberg de nationale
jeugddamdag. Er waren in totaal 170
jeugddammers die in provincieverband tegen elkaar uitkwamen.
Burgemeester Kamerling opende het
toernooi door de eerste zet te verrichten. De prijsuitreiking werd gedaan
door de KNDB-jeugdleider, Theo Dijkstra.
Bij de junioren werd het vijftal van Gelderland kampioen met 15 punten uit
10 partijen. Tweede werd Utrecht, derde Noord-Holland en vierde Friesland,
alle met 12 punten.
Bij de aspiranten was de winst voor het
team uit Noord-Holland met liefst 19
punten. Ook Gelderland deed het
goed: 17 punten en een tweede plaats.
Tenslotte zegevierde Gelderland bij de
pupillen. Zij skoorden 41 punten uit
50 wedstrijden, op ruime afstand gevolgd door Gelderland 2 en Overijssel
(35 punten).

Persoonlijke wedstrijden
Jan Masselink heeft in het Gelders
kampioenschap een veer moeten laten.
Door een blunder raakte hij tegen Ton
Berends een schijf kwijt, wat later de
partij kostte. Henk Hoekman speelde
remise, zowel de uitgestelde partij tegen Varno Morseld als tegen Remko
van Zeist. Masselink en Hoopman
staan nu op 8 punten, gevolgd door
o.a. Henk Hoekman speelde remise,
zowel de uitgestelde partij tegen Varno
Morseld als tegen Remko van Zeist.
Masselink en Hoopman staan nu op 8
punten, gevolgd door o.a. Henk Hoekman met 7 punten.
Henk Ruesink is voor het eerst in zijn
damcarriere Oost-Gelderse kampioen
geworden. Hij kon weliswar de winst
niet vinden tegen Wim Sonderen, maar
de achtervolgers Chris Grevers en
Henk Sonderen slaagden er in hun onderlinge partij neit in het evenwicht te
verbreken, zodat dit ook remise werd.
Eindstand: l Ruesink 5-7; 2 Henk Sonderen 5-6; 3 Chris Grevers 5-6; 4 Mario
Daamen 5-5; 5 Bertus Nijenhuis 5-3; 6
Wim Sonderen 5-3.
Mike Voskamp speelde zijn barrage-

HSV 'De Snoekbaars' hield zondag jl.
hun eerste seniorenwedstrijd. Opkomst was matig. 26 personen namen
deel. Lokatie: Twentekanaal. Totaal
werden gevangen 30 stuks met een
lengte van 945 cm. Ie plaats was voor
Frank van Zeeburg, 7 stuks 208 cm. 2e
G.M. Eggink 4/134; 3 H. Golstein
4/119.

MEI:
9 HVGWichmond, filmavond.
10 PCOBindeWehme.
11 ANBO, Inleiding door diëtiste
Trudy Tolkamp over 'Eten wij
gezond?'
11 Open Tafel, SWOV.
14 ANBO, Klootschieten op camping
'DeGoldberg'.
15 Open Tafel, SWOV.
15 NCVB Vorden, Vrouw in Europa.
15 KPOVierakker.
15 HVGWichmond, reisje.
16 de Snoekbaars, seniorwedstrijden.
10 ANBO, Fietstocht vanaf
Dorpsplein.
16 HVG Dorp, verrassingsavond.
16 Plattelandsvrouwen Vorden.
17 HVG Wildenborch, eigen avond.
17 Bejaardenkring Vorden,
Dorpscentrum.
18 Open Tafel, SWOV.
19 Sorbo, Regionaal
jeugdvoetbal toernooi.
20 Achtkastelen
jeugdvoetbaltoernooi.
20 VoorjaarstochtVRTC, afstanden
40-80-120 km. Start: 'De Herberg'.
21 ANBO, Klootschieten op camping
'DeGoldberg'.
22 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
22 Open Tafel, SWOV.
22 Soos Kranenburg, politie.
24 ANBO, Fietstocht met picnic v.a.
marktplein.
25 Open Tafel, SWOV.
26 5e Int. Sorbo Jeugdtoernooi.
27 Seint. Sorbojeugdtoernooi.
27 KPOVierakker,40-jarigjubileum.
28 ANBO, Klootschieten op camping
'DeGoldberg'.

29 Open Tafel, SWOV.
29 Plattelandsvrouwen Vorden,
fietstocht.
30 HVGWichmond, slotavond.
30 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.
JUNI:
l Open Tafel, SWOV.
5 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
5 Open Tafel, SWOV.
7 Bejaardenkring Vorden.
7 HVGWichmond,slotavond.
8 Open Tafel, SWOV.
9 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
10 de Snoekbaars, seniorwedstrijden.
10 Fancy-fair, Vierakker.
12 Open Tafel, SWOV.
15 Open Tafel, SWOV.
19 Open Tafel, SWOV.
19 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
19-20-21-22 ZwemvierdaagseVorden.
22 Open Tafel, SWOV.
23 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
25-26-27-28 Avondvierdaagse Sparta,
Vorden.
26 Open Tafel, SWOV.
27 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.
29 Open Tafel, SWOV.
30 Ophaaldag, Prettymarkt Vorden,
Zwem ver.

Buurtbus VierakkerWichmond
Vrijdag 4 mei werd er door het voltallige bestuur van de buurtbus afscheid
genomen van oud-plaatsgenoot dhr.
Brummelman, die vrijdag, de voor
hem laatste rit reed als buurtbuschaffeur.
Dhr. Jo Brummelman heeft vanaf de
start van het buurtbusproject (8 jaar
geleden) zich volledig voor de buurtbus ingezet. In de eerste jaren reed hij
3 keer per week, later werd dit 2 keer
per week plus de vele invalsritjes. Namens het bestuur dankte mevr. ten Dijke Jo Brummelman voor de vele ritten
die hij belangeloos als chauffeur heeft
gedaan. Nooit werd er vergeefs een beroep gedaan vooreen invalsrit.
Hierdoor heeft hij veel bijgedragen tot
het in stand houden van het buurtbusproject. Als waardering werd hem een
bloemetje aangeboden. Het officiële
afscheid wordt nog deze zomer gehouden op de contactavond.

itievaria

GROEP JVÖRDENL

Dinsdag l mei: Ontstond er een ruzie
bij cafetaria 'de Olde Smidse'. Een zestal jongeren raakte slaags hetgeen resulteerde in een achtervolging naar de
woning van l van de jongeren alwaar
een van de knapen een tweetal ruiten
vernielde.
Werd er aangifte gedaan van diestal
van een herenfiets en een damesfiets.
Beide fietsen zijn ontvreemd in de
buurt van de Dorpsstraat na afloop van
de festiviteiten i.v.m. Koninginnedag.
Werd er ook aangifte gedaan van vernieling van een fiets en tevens zijn
langs de Zutphenseweg diverse coniferen uit de plantenbakken van de VW
getrokken.
Rukte de politie uit voor een overvalalarm bij de VS markt. Bleek loos te zijn.
Vermoedelijk heeft een grappenmaker
onder het personeel de alarmknop ingedrukt. Intern worden passende
maatregelen genomen.

rijding plaats op de Zutphenseweg
t. h.v. de fa. Barendsen. Oorzaak was,
dat een vrachtwagenbestuurder tijdens
het passeren van een drietal geparkeerde voertuigen op de weghelft kwam
voor het tegemoetkomende verkeer en
daarbij langs een personenauto
schuurde.
Maakte de politie proces-verbaal op
terzake winkeldiefstal door een inwoonster van Vorden. Betrof diefstal
van een paar pakjes sigaretten.
N.a.v. diverse meldingen is door de politie een dode ree opgehaald welke lag
op de Almenseweg t.h.v. de kruising
met de Oude Borculoseweg. Ree is vermoedelijk aangereden.
Vond er een kleine aanrijding plaats
op de Almenseweg t.h.v. de kruising
met de Oude Zutphenseweg. Oorzaak
was onoplettendheid van een van de
bestuurders die niet in de gaten had,
dat de aner afwilde slaan.

Woensdag 2 mei: Trof de politie op de
Baakseweg een fiets aan. Bleek l van de
gestolen fietsen te zijn.
Vond er een kleine aanrijding plaats
op de T-kruising Eikenlaan-Ruurloseweg te Kranenburg.

Zaterdag 5 mei: Werd er aangfite gedaan van diefstal vanuit een geparkeerde vrachtauto.

Donderdag 3 mei: Binnen l week vond
er 2 keer een eenzijdige aanrijding
plaats bij/op de verkeersheuvel/geleiding in de Zutphenseweg nabij garage
Tragter. In het eerste geval was een
overstekende hond de oorzaak waardoor een automobiliste moest uitwijken en de verkeersgeleider en een hectormeterpaal-bordje ramde. Onbekend is gebleven van wie de hond is. De
tweede aanrijding betrof een doorrijding na een aanrijding. Gezien de sporen betrof het hier de bestuurder van
een vrachtauto, die de schade heeft
veroorzaakt, echter dit niet meldde.
Vond er een kleine kop/staart aanrijding plaats op de Dorpsstraat. Oorzaak
was onoplettendheid van een vrachtwagenbestuurder, die weg zag, dat zijn
voorgangers optrokken echter niet zag
dat deze weer moesten stoppen.
Melding van een brandje nabij het terrein van de voormalige zuivelfabriek.
Oorzaak was, dat werklui bouwafval
verbrandden en dat de vlammen oversloegen naar de droge slootkanten,
waardoor een strook van 70 meter verbrandde, alvorens dit geblust werd
door de brandweer.
Ontstond er een kleine parkeerschade
op de parkeerplaats bij 'SuperJoop'.
Vrijdag 4 mei: Vond er een kleine aan-

Zondag 6 mei: Werd er aangifte gedaan van poging tot diefstal uit een geparkeerde auto, welke geparkeerd had
gestaan nabij het gemeentehuis te Vorden.
Maandag 7 mei: Deed de beheerder
van de sporthal aangifte van vernieling
van een vlaggemast, welke stond nabij
de sporthal.
Werd er aangifte gedaan van diefstal
van een damesfiets welke stond in de
fietsenstalling nabij 'Villa Nuova'.
Werd er tussen 20.00 en 20.30 uur een
radarsnelheidscontrole gehouden op
de Zutphenseweg t.h.v. Villa Nuova. 88
passanten, waarvan 11 te snel. Hoogste
snelheid was 82 km per uur.
Dinsdag 8 mei: Werd het liedje van Anneke Grönhloh 'Brandend Zand' bewaarheid. Aan de Voomekamp (nieuwbouw) is grond opgebracht welke
spontaan begon te branden. Brandweer kwam ter plaatse en zij vermoedden, dat restanten van fosfor in de
grond zaten. Fosfor begint namelijk in
contact met zuurstof uit zichzelf te
branden. Na onderzoek bleken er stukjes oude rioolbuis in te zitten, waaraan
vermoedelijk stoffen kleefden, die op
een gegeven moment een chemische
reactie veroorzaakten, waardoor de
brand ontstond. Grond is inmiddels
weer geheel afgegraven en weggevoerd
naar de stortplaats 'Bellegoor' te Beltrum.
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Terracottashow

Mochten er nog mensen zijn die het
een en ander wil laten zien, welk aspect
van de techniek of oude muziek hem of
haar boeit en bezighoudt is van harte
welkom. Alles op gebied van de historie, en wat enigszins bruikbaar is wordt
tentoongesteld. In de Galerie van de
school wordt een expositie gehouden
over oude spelletjes. Wie nog een oud
ganzenbord of andere oude speelmaterialen heeft en deze graag wil tentoonstellen is van harte welkom. Er zal
zorgvuldig met het materiaal worden
omgegaan.
(Kontaktpersoon, expositie F. Rouwhorst, tel. 05752-6538). Voor aanmelding oldtimers eet, kan men terecht bij
Jan Hamersteen aan de Klaashorweg
17, 7151 JR in Eibergen, tel.
05444-74952. (I.v.m. beperkt aantal
plaatsen gelieve zo snel mogelijk te reserveren). Deelname is gratis en iedereen krijgt na afloop een herinnerings
plaquette.

chr. mu/ioKvoi.
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Zoals bekend stond afgelopen woensdag t/m vrijdag Kettelerij Bloembinderij Kwekerij in het teken
van een groots opgezette terracottashow met aardewerk uit alle delen van de wereld, waarvan
Tunesië, Maleisië, Thailand, Spanje, Portugal. Mede door het schitterende weer en het enthousiasme van een grote publieke belangstelling kan Kettelerij terugblikken op een zeer geslaagde opzet.

Gloednieuw onderkomen voor
Autoschadeherstelbedrijf
Gebr. Rouwenhorst Ruurto
fe,
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Jubileumaktiviteit:
Sursum Corda
Kleurwedstrijd
Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan zal de muziekver. 'Sursum Corda'
een kleurplaat uitgeven aan de jeugd
van de gemeente Vorden.
Voor de mooiste gekleuij^^platen zijn
leuke prijzen ter besch^^g gesteld.
De beoordeling van de kleurplaten geschiedt dooi een deskundige jury. De
jeugd wordt ingedeeld ^i 3 categorieën: groep l, 2 en 3 va^Bbasisscholen, groep 4 en 5; en groqro, 7 en 8 en
de oudere jeugd.
De kleurplaten worden voor de schoolgaande jeugd in de gemeente Vorden
verstrekt door de scholen vanaf 14 mei.
De oudere jeugd (15 jaar en ouder)
kan deze platen afhalen bij één der volgende adressen: fa. Boerstoel, Dorpsstraat 9; fa. Willink, het Hoge 20 en fa
Besselink Dorpsstraat 10 te Wichmond
(supermarkt). De kleurplaten dienen
uiterlijk 8 juni 1990 bij bovenstaande
adressen te zijn ingeleverd. Op zaterdag 23 juni a.s. zullen op de te houden
kinderfeestmiddag de prijswinnaars
bekend worden gemaakt. Nadere berichten hierover volgen nog.

dansshow; de vrouwelijke fakir Kitty
Hagen; de 11-persoonse formatie Nico
Goes Soul; schitterend siervuurwerk
boven het meer. Op het feestterrein
vindt men diverse bars, meerdere terrassen; verschillende eetgelegenheden
etc. Zondagmiddag: In de grote feestent is plaats voor ruim 1500 bezoekers
die kunnen genieten van een Belgisch
showorkest; Nederlands bes;c /.angeres
Anita Meyer, een eenmalig optreden
van de KGB-band uit Lichtenvoorde
etc.

1ste Communie
Op () mei deden 7 leerlingen van di*St.
Willibrordusschool, in een volle Si.
Willibrorduskerk hun Ie H. Communie. De kinderen werden voorbereid
door dhr. Opdam. De ouders werden
op 3 verse lullende avonden voorbereid
door pastor Lammers, frater Broekman en dhr. Opdam. De oudercommissie verraste de kinderen met een
surprise aan de banken in de kerk.

Willemv.d. Vuurst, direkteur 'De Wehme'

"Hoopt 7500 gulden voor
bejaardenhuis bijeen te lopen
Willem van de Vuurst, in zijn dagelijks leven direkteur van het
bejaardenhuis 'De Wehme', hoopt de komende drie weken 7500
gulden voor zijn tehuis bijeen te lopen.
Woensdag 11) mei begint hij nl. in het
Noorden in Pieterburen aan een wandeltocht ('De Pieter Padloop') van 468
kilometer naar Maastricht.
Van de Vuurst, die een verwoed wandelaar is en met de weekends wel een
20-25 kilometer wandelt was altijd al
van plan de Pieterpadloop te doen.
'Een vriend van mij zei toen spontaan,
wanneer je de tocht volbrengt krijg je
honderd gulden'. Toen is bij mij het
idee gerezen om er een soort sponsorloop van te maken. We hebben bij 'De
Wehme' een redelijk budget. Willen we
bijv. meer aan amusement doen dan is
daar extra geld voor nodig en dat hebben wij niet. Ik heb toen hier en daar
wat mensen gepolst en hen gevraagd
mij te sponsoren. Momenteel is mij
reeds 5000 gulden toegezegd. Wanneer inderdaad de door mij beoogde
7500 gulden op tafel komt dan kunnen
we zeer zeker het aantal gezellige avonden op de Wehme uitbreiden.

In elk geval willen we meer gaan doen
aan handvaardigheid', zo zegt van de
Vuurst enthousiast.
H i j heelt zich voor die 'Pieter Padloop'
geen extra trainingschema opgelegd.
Hij acht de kilometers die hij in de
weekends loopt voldoende. Van de
Vuurst zal dagelijks 25 kilometer afleggen. Op 5 juni hoopt hij in Maastricht
te arriveren. Vrijdagmorgen 25 mei
vertrekt hij vanuit Laren naar Zelhem.
Zo rond de klok van tien uur hoopt hij
dan 'De Wehme' aan te doen en niet
zijn bewoners een kopje koffie te drinken. Voor hotels, ravitaillering, kleding
e.d. hoeft hij onderweg niet te zorgen.
Een vriend van hem zorgt eivoor da't
het de wandelaar, die voor deze tocht
zijn vakantie opoffert, onderweg aan
niets zal ontbreken.
Mensen die nog interesse hebben om
van de Vuurst te sponsoren kunnen
hem dagelijks op 'de Wehme' bellen!

Vierde lentefeest in
ïlophouse niet Earth 8c Fire

Festviteiten
stichting Ham-Party
Zaterdag 9 juni 'Ham-Party 9': Tuinfeest rondom kampeerboerderij Wagenvoort, Dennendijk 12 te Warnsveld.
Optredens op een boven het zwembad
gebouwd podium van twee opvallende
bands: 'Boh-Foi-Toch'; de nieuwe forToen Johan en Bert Rouwenhorst op l november 1985 in de Nijverheidsstraat zijn gestart met hun matie van o.a. ex-Normaal drummer
autoschadeherstelbedrijf, hadden zij er geen vermoeden van dat het pand na vijfjaar al te klein zou Jan Manschot en zanger/troubadour
Hans Keuper; 'Nancy works on payzijn. Men kampte niet alleen met ruimtegebrek, maar ook met vooral een veel te lage werkplaats. day';
een topband met een goede liveMet een hoogte van 2,5 meter was het ondoenlijk om hoge voertuigen, zoals busjes en kleine show in een ruime bezetting, kompleet
vrachtwagens goed onder handen te nemen. De nieuwbouw aan de Bleumkeskamp 3 biedt thans met blazers, zangeressen etc.
vele mogelijkheden om de service flink uit te breiden. Want de werkplaats van het nieuwe bedrijfis Zaterdag 7 juli 'Waterfestijn': Openluchtfeest bij zwembad 'In de Dennen'
maar liefst 4 meter hoog.
te Vorden. Veel show in en om het
luxe wagens, busjes of kleine vrachtwa- voertuigen, ongeacht het type of merk. zwembad, o.a. synchroonzwemmen,
Rouwenhorst beschikt over alle moderne apparatuur op het spuitgebied t.b.v.
gens zijn', zegt Rouwenhorst. Ten be- De Gebr. Rouwenhorst hebben op dit fonteinen, 's Middags wordt begonnen met een feest voor kinderen. Opauto's en andere voertuigen, maar ook
hoeve van schadeherstelwerkzaamhe- moment een medewerker in vaste
onder andere voor industrie-machines.
den aan voertuigen biedt het bedrijf dienst. Met de uitbreidingsmogelijkhe- tredens van Julia Lokoband en Catfever.
Het spuitgebeuren is ondergebracht in
een brede service. 'Wij halen het voer- den in het gloednieuwe onderkomen
Zaterdag 18 en zondag 19 augustus:
een stofvrije ruimte met afzuiginstallatuig op van de plek waar het schade denkt men, al binnenkort één of twee
'Beach Party': Zeer groot opgezet
heeft opgelopen, zorgen er voor dat mensen meer in vaste dienst te kunnen
tie. De spuitcabine voldoet aan alle mistrandfeest in Caraibische stijl rondom
het tot in de puntjes wordt hersteld en
lieu-eisen die vandaag worden gesteld.
het prachtig uitgelichtte meer bij de faleveren het weer voor de deur af, aldus
In de plaatwerkerij staat een moderne
regelrichtbank voor voertuigen die Johan en Bert Rouwenhorst. Ook ne- De officiële opening van het nieuwe milie Graaskamp aan de Ruurloseweg
schade hebben opgelopen. Aan de
men zij alles voor hun rekening t.b.v. bedrijf vindt plaats op vrijdag 11 mei, 46 te Vorden. In 1989 trok dit spektahand van de metingen kan men her- de afwikkeling van de verzekering. Het echter alleen voor genodigden. Zater- kel meer dan 3000 bezoekers. Voor de
stelwerkzaamheden zeer nauwkeurig bedrijf heeft zich ook gespecialiseerd dag 12 mei wordt open huis gehouden 4e editie in 1990 verwacht de organisatie meer dan 4000 bezoekers. Er worin restauratiewerkzaamheden aan voor alle belangstellenden.
uitvoeren. 'Het maakt niet uit of het nu
den verschillende feesttenten geplaatst, waaronder een tent van 900
vierkante meter! Veel aandacht wordt
men dit jaar nog meer deelnemers dan besteed aan de aankleding en de voorvorig jaar. Het festival in de Kranen- zieningen voor het publiek. Het proburg behoort niet tot de grootsten van gramma bevat onder meer: zaterdagNederland maar wel tot een van de middag: kindertheater; gratis schminmooisten, gezien de veelzijdigheid en ken, luchtkussen en kermisattracties;
de manier waarop het festival is inge- kinderboerderij; playbackshow; diverse
Net als vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een Historisch Festi- richt. Wat zal er allemaal te zien zijn: kinderspelen; optreden van de Algeval georganiseerd in de Kranenburg, gemeente Vorden, en wel op stationaire motoren, traktoren, model-' rijnse mime-speler H akim (bekend van
bouw, stoommachines, onderdelen- Sesamstraat) etc. Zaterdagavond: Veel
zaterdag 28 juli en zondag 29 juli.
markt, oude muziek, dorsen met al zijn show, zang en dans in Caraibische stijl
met o.a. een kleurrijke Braziliaanse
Volgens Jan Hamersteen uit Eibergen, organisator van het festival, verwacht facetten, etc. etc. etc.

Historisch Festival
Kranenburg

In en bij de Toldijkse jongerensoos Flophouse vindt komend
weekend weer een bijzonder lentefeest plaats. Mede door het succes van de vorige edities is de opzet dit jaar nog groter. Op dit
moment wordt er door de diverse vrijwilligers 'knoerthard' gewerkt aan de tuintent om de naar verwachting vele bezoekers
daadwerkelijk de lente te laten proeven.
Middels bloemperken, dennenaanplant, vijvers en heuse fontijnen wordt
een lente-achtig tafereel gecreërd. Op
de terrasjes zal men kunnen vertoeven
aan de cocktailbar en barbeque. Voor
het feest zijn een viertal popgroepen
gecontracteerd. Er wordt weer gewerkt
met twee podia, zodat een continu programma geboden kan worden.

Vrij dag 11 mei
Vrijdagavond wordt het spits afgebeten
door de formatie JJC Helder. Een in
onze regio wat onbekende groep, maar
daarom niet minder boeiend. JJC Helder maakt broeërig muziektheater met
van passie en humor doordrenkte popsongs. De nummers zijn kleurrijk en
swingend. Marlies Helder maakt met
haar extravagante presentatie elk optreden tot een waar spektakel. De twee
dames en vijf heren (onder wie ex-Focus en Brainbox drummer Pierre van
de Linden) geven de band een onmiskenbare rock-sound.
Some like it hot is de naam van de funky all ladies band welke deze avond in
de tuintent haar opwachting maakt.
Dat de 10 (!) dames niet alleen mooi
zijn, maar ook een prima stuk muziek
neerzetten hebben ze vorig jaar bewezen. Rond de, met een uniek stemgeluid stemgeluid behepte zangeressen

\nneriek en Jo/ien van Dorst maken
de meiden er een spetterende muzikale
glittershow van. Een superstrakke maar
soepel spelende funkmachine.

Zaterdag 12 mei
Op de/e avond is het de beurt aan de
klapper van het lentefeest. Lang hoefde niet te worden nagedacht over wie
het soospodium zou bezetten. Evenals
vorig jaar is dat de Groenlose coverband Don't think twice.
In de tuintent presenteert zich de roemruchte formatie Earth & Fire. In
1970 had de groep hun eerste hit mei
het nummer 'seasons', welke in Japan
op de tweede plaats kwam. Andere krakers als 'Ruby is the one', 'Wild and exiting' en 'Invitation' volgen elkaar snel
op In de 70-erjaren blijft de groep hits
scoren en worden een 7-tal LP's gemaakt. In 1983 houdt de band wegens
'metaal-moeheid' voorlopig op te bestaan, om in 1987 opnieuw van start te
gaan. Gelukkig maar. Ongetwijfeld zullen vele oude successen zaterdag de revue passeren.
Passe-partouts voor het Lentefeest zijn
te verkrijgen bij: Café het Winkeltje,
Zutphen; Café Sesink, Baak; Café De
Engel Steenderen en Platenshop Sutterland in Doetinchem.

Reisbericht goederentransport
Stichting S.O.S. Weeskinderen

Jubileumkeuring
dwerggeitenhouders

Vrijdag 23 februari j.l. om 12.00 uur, is Joke Plomp, één van de medewerkers van de stichting
S.O.S. weeskinderen Roemenië, vanuit Leuvenheim vertrokken naar dit Oostblokland. Joke reisde
met een personenauto, terwijl de vrachtwagen die alle goederen voor de Roemeense weeskinderen
vervoerde, 's morgens al om 07.00 uur was vertrokken vanuit Amstelveen. In het begin verliep de
reis nogal moeizaam vanwege de file's op de Westduitse autobanen, 's Nachts omstreeks 03.00 uur
bereikte de personenauto, die vooruit gereden was en medewerkers van de stichting alsmede
bestuursleden als inzittenden had, de hongaarse grens. Er wordt dan een hotel gezocht en middels
een paar uur slapen, kan men bijkomen van de vermoeienissen van het eerste gedeelte van de reis.
De volgende gaat het richting Roemeense grens, waar uiteindelijk contact wordt verkregen met de
truck, die de reis afzonderlijk heeft gemaakt.
Zonder problemen wordt de grens
overschreden en enige tijd later arriveert men in Arad, waar men wordt begroet door vertegenwoordigers van het
Roemeense Rode Kruis. Met Dinu (van
het Roemeense Rode Kruis) gaan het
transport op weg naar het eerste kindertehuis, waar goederen zullen wor'den afgeleverd. In dit tehuis verblijven
kinderen van 's morgens 06.00 uur tot
's avonds 18.00 uur.
Het dagverblijf ziet eruit als een soort
kippenhok en de sanitaire voorzieningen en de keuken zijn onvoorstelbaar
verouderd en in zeer slechte staat. In
de bedjes op de grote slaapzaal liggen
soms twee of drie kinderen. Hier laat
het S.O.S.-team voeding, speelgoed en
kleding achter, de volgende instellingen die bezocht worden, zijn een ander kindertehuis en een psychiatrische
inrichting voor kinderen. Ook hier is
het leed enorm.
Het eten dat ze krijgen ziet er vies uit
en stinkt en ook de slaapgelegenheid
verkeert in een erbarmelijke staat. Hier
worden naast voeding, kleding en
speelgoed, ook vitaminepreparaten
achtergelaten.
Dit laatste middel is door de Klarenbeekse huisarts, dokter de Jong, ter beschikking gesteld. De verzorgsters van
deze tehuizen weten niet op welke wijze
zij hun dankbaarheid moeten tonen.
Hierna wordt koers gezet naar een jon-

genstehuis, enkele kilometers buiten
Arad. Hier verblijven 200 jongens, in
de leeftijd van 3 tot 20 jaar. De direkteur van dit jongenstehuis is een fantastische man, die al het mogelijke doet
om deze jongens een waar tehuis te geven. Hier wordt veel etenswaar uit de
truck geladen, omdat de jongens slecht
te eten te krijgen. De babyvoeding, ter
beschikkig gesteld door Nutricia, wordt
de volgende ochtend naar een babytehuis gebracht. Deze baby's hadden
nog niets gemerkt van de goedgeefsheid uit andere landen, dus kwam dit
zeer van pas. De volgende dag werd bij
een kinderdagverblijf speelgoed aan de
kleintjes overhandigd.
Het S.O.S.-team was ontroerd bij het
zien van al die blije gezichtjes. In dit
tehuis kwamen de medewerkers van de
stichting S.O.S. ook in contact met
consul van Arad, die eveneens zitting
heeft in het Roemeense parlement.
Daarna terug naar het jongenstehuis
voor het uitdelen van sinaasappels en
snoep. Dezejongens hadden in vijfjaar
geen sinaasappel gegeten en waren
zielsgelukkig met hetgeen zij ontvingen. Nadat het S.O.S.-team, vergezeld
van de consul, nog een kijkje had genomen in het Ceaucescuhuis in Arad (dit
zal later als museum dienst doen),
werd het tijd om de terugreis te aanvaarden. De mensen van het Roemeense Rode Kruis wisten niet op welke wijze zij hun dankbaarheid moesten to-

nen en met tranen in de ogen werd afscheid genomen.
Op de terugweg maakte Joke Plomp
alle soorten weersomstandigheden
mee, zoals regen, hagel, sneeuw,
windstoten en onweer. Woensdagavond 28 februari om 21.30 uur arriveerde Joke moe, maar voldaan, bij
haar thuishonk in Leuvenheim. t

Voortzetting aktie
Uiteraard wordt de aktie voor de Roemeense weeskinderen voortgezet. Medewerkster Willemien Strotmann heeft
haar funktie, vanwege privé-omstandigheden, neergelegd. Haar opvolgster zal zo spoedig mogelijk bekend
worden gemaakt. Het Roemeense
Rode Kruis zal contact onderhouden
met de stichting in Nederland, om
door te geven hoe de behoeften zijn in
de kindertehuizen.
Voor wat betreft kleding, is er op dit
moment voldoende. Wel is er behoefte
aan breiwol (resten wol), joggingpakken voor jongens en T-shirts. Van de
koninklijke papierfabriek Schut en
golfkartonfabriek De Zeeuw, beide bedrijven zijn gevestigd te Eerbeek, werden aanzienlijke bedragen ontvangen
voor de hulpverlening aan de weeskinderen. Steunpuntleidster Joke Plomp
houdt telefonisch spreekuur op maandag en donderdagavond. Ze is bereikbaar onder tel.nr. 05756-4124.

Bijeenkomst voor
mensen met MS

Op zaterdag 19 mei a.s. organiseert
dwerggeitenver. 'De Achterhoek' een
jubileumkeuring voor dwerggeiten.
Deze zal plaatsvinden in manege 'De
Luchte' in Lochem ter gelegenheid
van het 15-jarig bestaan van de distrikten van 'Oost-Nederland'. De distrikten bestaan uit: Twente, Salland, IJsselstreek en de Achterhoek. De Achterhoek heeft de organisatie van dit gebeuren op zich genomen.
Naar alle waarschijnlijkheid zullen vele
fokkers uit het hele land, zelfs uit België, op 19 mei naar Lochem komen om
daar hun beste dwerggeiten te laten
zien. Zij nemen naar verwachting enkele honderden dwerggeiten mee.
De Nederlandse Federatie van verenigingen
van
Dwerggeitenhouders
(NFD) telt bijna 900 leden. Ongeveer
150 van die leden zijn aangesloten bij
Oost-Nederland. De leden van deze
vereniging houden zich bezig met het
houden, fokken en verzorgen van
dwerggeiten in hobbysfeer. Wie interesse heeft voor deze hobby en graag
eens achter de schermen wil kijken
wordt uitgenodigd om op 19 mei naar
manege 'De Luchte' te komen. Er vindt
daar een keuring plaats op landelijk niveau waaraan een internationale jury
haar medewerking heeft toegezegd.
Manege 'De Luchte' is gelegen aan de
Koedijk 76 te Lochem. Er is voldoende
parkeergelegenheid en de toegang is
gratis.

Het rayon Doetinchem van de Nederlandse Multiple Sclerose organiseert
een informatieve bijeenkomst voor
mensen met MS, hun begeleiders en
andere belangstellenden op donderdagavond 17 mei a.s in zaal 2 van 'Het
Anker', Leerinkstraat 43 te Doetinchem.
Voor deze avond hebben wij uitgenodigd: mevr. Traas, ergotherapeute (ergotherapie is bedoeld voor mensen,
die door storing in het handelen niet
meer kunnen leven en werken, zoals ze
dat altijd hebben gedaan of zouden
willen doen) en mevr. Hut, adjunkthoofd van het Aktiviteitencentrum te
Doetinchem. Als gast komt Dorien van
de Berg (maatschappelijk werkster van
het Aktiviteitencentrum) mee en / i j is
tevens bereid eventuele vragen te
beantwoorden.
Voor inlichtingen: Ria Jansen, tel.
08350-27259 en Mimi Hoogland, tel.
08340-34390.

derland rondloopt. De gezondheid van
varkens wordt bedreigd door een ernstige, besmettelijke ziekte: varkenspest.
De Gezondheidsdienst wil als de ziekte
de kop opsteekt snel maatregelen kunnen nemen. Daarvoor moet zij weten
waar er varkens gehouden worden.
Hierbij gaat het ook om wilde zwijnen
en exotische varkens.
Mensen die varkens houden moeten
zich telefonisch of schriftelijk melden
bij de Gezondheidsdienst voof Dieren
in hun provincie aanmelden. Zij kunnen daar ook meer informatie krijgen.
Uit de aanmelding vloeien geen kosten
voort. Het adres van de Gezondheidsdienst is: Voor de provincie Gelderland, Gezondheidsdienst voor Dieren
in Gelderland, Postbus 10, <>880 BD
Velp, tel. 085-629304.

Gezocht: varkens
Kinderboerderijen, schuurtjes, balkons, ja . zelfs huiskamers, op de
vreemdste plekken worden varkens gehouden. Al deze varkens moeten met
ingang van 30 april aangemeld worden
bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.
Dit heeft het agrarische bedrijfsleven
in Nederland besloten. De Gezondheidsdienst voor Dieren waakt over de
gezondheid van al het vee dat in Ne-

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

- Waldkorn waakt heerlijk hij een

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.
Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt
Waldkorn uniek in z'n soort.

kopje bouillon of heldere satp.
- Waldkorn mei natuurzuivcrc
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Waldkorn wordt gebakken van een

Nu maar hopen dat onze jongens
ook zo eenvoudig in balbezit komen

honing is niet te versmaden
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unieke melange van mout, rogge,
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- Waldkorn belegd mei umie
boerenkaai is

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja

ongekend lekker.

zonnebloem- en lijnzaad. Het is rijk

Waldkorn mei faltf

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.
Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

Ardennerbam is een ware delicaless*
- Waldkorn mei enkele plakjes

geproefd en u wilt niet anders meer.

appel of peer is een frisse en

Zo lekker is Waldkorn.

gezonde combinatie.

Waldkorn. Uniek donker meer«ranenbrood.

Spaar stempels voor een gratis WK voetbal
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AANBIEDINGEN:
RauweH

As^eTgesalade
100 gram
100 gram 1.85
Grillworst
aan het stuk, 250 gram

™

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

00
1.89

In Vorden worden de mooiste huizen gebouwd in Plan Addinkhof.

2.49

Nu te koop:
luxueuze halfvrijstaande herenhuizen.

Geldig van 10/5 t/m 16/5.

De ambachtelijke slagers:

RODENBURG
DORPSSTRAAT 32-VORDEN
TELEFOON 05752-1470

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16-VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Verwen Moeder
zondag eens EXTRA
met leuke kado's.
U zult zeker slagen bij:

O =>

a: Q

SPECIAAL VOOR LIEVE MOEDERS

VOOR EEN LEKKER ONTBUT OP BED:
grote sortering broodjes en croissants
VOOR DE KOFFIE OF ALS KADO:
zo'n geweldig tekkere taart o.a.
chipolata, vruchten, mokka, bavaroise,
slagroom en kwark.
Zo wordt Moederdag een feest!

SPEELGOED
HUISHOUDEN
KADOSHOP

SUETERS

't winkeltje in vers brood en banket

Met het Plan Addinkhof krijgt Vorden er een prachtige nieuwe wijk bij. Temidden
van veel groen worden hier 10 opvallend mooie, halfvrijstaande herenhuizen
met garage/berging gebouwd. Op een groot stuk eigen grond dat varieert
van 300 tot 390 m2. "
Ruimbemeten en
superieure afwerking.
De totale inhoud is 510 m3. De L-vormige
woonkamer is circa 40 m2. Aangrenzend
ligt aan de tuinzijde de open keuken (voorzien van kookplaat en afzuigkap). Ook de
verdieping is heel royaal. Via de ruime overloop is de berging boven de garage bereikbaar. De luxe badkamer is voorzien van
bad/douche, vaste wastafel en tweede
toilet. Daarnaast liggen drie slaapkamers.
Een vaste trap leidt naar de grote zolderverdieping. Hier hebt u alle ruimte voor een
vierde slaapkamer of voor hobby-, speel
of werkruimte. De c.v.-combiketel staat op
deze verdieping. Het afwerkingsniveau van

deze herenhuizen is kwalitatief zeer hoog.
Zo wordt voor de kozijnen en buitendeuren
hardhout toegepast. En aan de isolatie
wordt bijzonder veel aandacht besteed.
Kwaliteitsgarantie.
Dankzij de kwaliteitsgarantie van de
Stichting Reinbouw Garantiefonds hebt u de
grootste mate van zekerheid.
Prijzen.
Vanaf f 252.500.-v.o.n.
Als u reeds woont in de Gemeente Vorden
of u bent sociaal/economisch aan de
gemeente gebonden, geniet u voorrang.
Voor meer informatie:

rebo makelaardij

DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

't Leihuis, Priesnitzlaan l, Laag Soeren
telefoon O 8330-27321

