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Gouden huwelijksfeest PINKSTER
WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Op 2e Pinksterdag: VORDENSE KERKEN D AG
RK Kerk, Geref. Kerk, Hervormde Gemeente vieren Pinkste-
ren. Feestelijk programma rondom het proces voor vrede,
gerechtigheid en heelheid van de Schepping.
10.00 uur Zangdienst op RK Kerkplein
12.45 uur Maaltijd
14.00 uur Feestelijke kerkdienst in de Dorpskerk
De gehele dag crèche in de RK school aan Het Jebbink.

Vrijdagmiddag 12 mei geeft het echtpaar J. Norde en W.A. Norde-
Grotenhuys ter gelegenheid van hun 50-jarig hu wel y k van 15.00-16.30
uur een receptie in Hotel Bakker.

Bruid en bruidegom hebben elkaar
ruim een halve eeuw geleden bij apo-
theker van Mourik leren kennen. De
thans 78-jarige Norde, bracht in die da-
gen medicijnen rond en incasseerde hij
rekeningen. Tijdens het 'mangelen'
van de was sprong de liefdesvonk tus-
sen Johan en Mineke over! Na zijn pe-
riode bij de apotheek is de heer Norde
een aantal jaren als vrachtwagenchauf-
feur bij o.m. de fa. Wesselink en de
coöperatie 'De Eendracht' geweest.
Daarna kwam hij in het verzekerings-
wezen terecht.

Gedurende 30 jaren beoefende hij het
vak van agent en in een later stadium
tot aan zijn pensionering de funktie
van inspecteur. In de plaatselijke sa-
menleving was Johan Norde een be-

kend figuur. Bij de folkloristische dans-
groep 'De Knupduukskes' praatte Jo-
han Norde op amusante wijze de ver-
schillende onderdelen altijd aan elkaar.

Verder had hij een groot aantal jaren
zitting in het bestuur van de Oranjeve-
reniging; Het Rode Kruis en in de sup-
portersvereniging van het Vordens Da-
meskoor.

Wat dat laatste betreft geen wonder
want zijn vrouw is reeds 40 jaar aktief
lid van het koor. Ook is mevr. Norde
graag in de tuin bezig, terwijl de heer
des huizes graag tekent. Het hele huis
hangt vol met door hem gemaakte te-
keningen. Het echtpaar Norde heeft
één zoon, een schoondochter een
kleinzoon en kleindochter.

De Vogelvriend
Donderdag 11 mei zal de 'Vogelvriend'
uit Vorden in het Dorpscentrum een
unieke film vertonen over de welhaast
mooiste vogel die in ons land leeft nl.
de goudvink. Deze film is door de lief-
hebber die deze vogels al vele jaren in
gevangenschap kweekt, gemaakt. In
deze film komen alle aspecten van de
kweek aan bod zoals verzorging, voe-
ding, voedselvangst, hygiëne, zang- en
baltgedrag, enz. Tijdens de filmvoor-
stelling, waarvoor de toegang gratis is
worden eveneens adviezen over deze
vogel verstrekt.

Expositie Riek
Schagen
Riek ScrSJRi houdt het komend week-
end in haar studio aan de Enkweg 17a
een expositie van olieverfschilderijen,
goaches en tekeningen. De studio is
geopend op zaterdag 13 mei, zondag 14
mei en maandag 15 mei.

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
op afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

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

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van
het gemeentehuis.

'E VERLENEN
^BOUWVERGUN-
NING METGE-

BRUIKMAKING
VRIJSTELLINGS-

MOGELIJKHEID
Burgemeester en wethouders zijn voor-
nemens om met toepassing van artikel
18A van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, juncto artikel 21 van het Be-
sluit op de Ruimtelijke Ordening, me-
dewerking te verlenen aan het bouw-
plan van de heer J.J.M. Rouwen, Vier-
akkersestraatweg 28, voor het bouwen
van een kippenhok.

De op dit bouwplan betrekking heb-
bende bouw— en situatietekeningen
liggen tot en met vrijdag 26 mei aan-
staande voor eenieder ter inzage ter ge-
meentesecretarie (koetshuis), met de
mogelijkheid om daartegen gedurende
genoemde termijn bezwaren in te
brengen bij burgemeester en wethou-
ders.

IJDELIJKE
VERKEERSMAAT-

REGELEN.
In verband met de openstelling van de
tuinen van kasteel De Wiersse geldt op
15 mei aanstaande een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg vanaf de Ruurloseweg tot
aan de spoorbaan en is de Wiersseral-
lee afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers.
In verband met de kerkendag op 15
mei aanstaande hebben burgemeester
en wethouders besloten om op die dag
een gedeelte van het Jebbink, vanaf de
Burgemeester Galleestraat tot aan de
Boonk en de Decanijeweg, af te sluiten
voor alle verkeer behalve voor voetgan-
gers en aanwonenden, van 9.30 uur tot
15.00 uur.

EHORSTER-
KAMPBINNEN

BEBOUWDEKOM
Op 8 mei jongstleden zijn de borden
geplaatst die aangeven dat de Horster-
kamp thans binnen de bebouwde kom
ligt. De maximumsnelheid is derhalve
thans 50 kilometer per uur. Voorheen
mocht er met een snelheid van maxi-
maal 80 kilometer per uur gereden wor-
den.

Teneinde de snelheid op die weg ook
daadwerkelijk te laten dalen worden er
in de weg enkele middengeleiders ge-
plaatst.
Op 3 november 1987 heben gedepu-
teerde staten van Gelderland besloten
om de Horsterkamp binnen de be-
bouwde kom te brengen. Thans wordt
uitvoering gegeven aan dit besluit en
de voorwaarden die daarbij gesteld
zijn, zoals het aanbrengen van de snel-
heidsremmers.

's OUWVERGUN-
NINGEN

Op 2 mei jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— de heer B. Tuinman, Lindeseweg 28,

voor het bouwen van een garage/
berging op het perceel Lindeseweg
28 te Vorden;

— aan de heer A.J.A. Hartelman, Deca-
nijeweg 2, voor het bouwen van een
terrasoverkapping en het plaatsen
van 2 tuindeuren.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift worden ingediend.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

./Vi?1^^ ^^fwK

Kerknieuws
Pinkster-zangdienst
in 'De Voorde'
Op Eerste Pinksterdag 's avonds zal er
een jeugddienst met een bijzonder ka-
rakter worden gehouden. De dienst
vindt niet in de kerk plaats, maar in 'De
Voorde' (achter de NH Kerk). Er zal
veel gezongen worden uit diverse jon-
gerenbundels. De begeleiding zal af-
wisselend gebeuren door een bandje
van Vordense jongeren en door
zanger/gitarist Raymond Honing uit
Huizen. De Vordense predikant P.W.
Dekker zal de dienst leiden en vertelt
een Pinkster-zendingsverhaal. Bij bin-
nenkomst is er koffie. De^erkerkelij-
ke jeugdwerkgroep, die d^Pdienst or-
ganiseert, hoopt op een ongedwongen,
spontane sfeer en nodigt jong en oud
van harte uit.

Uitgebreidprogram^ op
Vordense kerkendag
Op Tweede Pinksterdag houden drie
Vordense kerken een kerkendag. Ieder-
een wordt hiervoor uitgenodigd: Vor-
denaren van jong tot oud, vakantiegan-
gers en andere belangstellenden. De
start is 's morgens op het plein voor de
Christus Koning kerk met een korte
sing-in waaraan Sursum Corda haar
medewerking verleent. Voor mensen
die niet zolang kunnen staan zijn er
zitplaatsen. Een zelf meegenomen
klapstoel kan ook zijn dienst bewijzen.
Na afloop staat de koffie klaar.

Voor elk wat mis
Het programma biedt vele mogelijkhe-
den. Er is een bijzondere tentoonstel-
ling, een klankbeeld over oorlog en
vrede en creatieve bezigheden. Ook
kan men een wandeltocht of fietstocht
maken, luisteren naar koorzang, aan
bijbelstudie doen of mediteren in het
stille centrum. Voor de kinderen is er
gelegenheid om te bouwen aan de Ark
van Noach terwijl er voor de oudere
jeugd een film draait: All Africa within
us.

Thema
Vrede, Gerechtigheid en Behoud van
de Schepping staan centraal op Tweede
Pinksterdag. Bezorgheid om onze we-
reld en samen zoeken naar oplossin-
gen, juist ook in je eigen omgeving. Het
programmaboekje bevat een geloofs-
brief met daarin ons bijbelsuitgangs-
punt ten aanzien van deze vraagstuk-
ken. Tevens bevat het allerlei ideeën
welke men dit jaar heeft verzameld. Op
deze brief kan men reageren; voorstel-
len doen ter verbetering.

Stands
De Decanijeweg vormt een feestelijke
verbinding tussen de gereformeerde
kerk en de RK kerk waar de meeste
aktiviteiten plaatsvinden. Langs deze
weg zijn een aantal stands te vinden
van diverse groeperingen. Ook wordt er
een grootse boekenmarkt gehouden
van vele uiteenlopende soorten boe-
ken.

Afsluiting
Begin van de middag vindt er een korte
afsluiting plaats in de Dorpskerk waar-
in de dingen van de dag weer terug
komen. Voor de kleintjes is er de hele
dag oppas en voor koffie, brood en
soep wordt gezorgd. Vervoer kan zono-
dig worden geregeld. Bij slecht weer
vindt één en ander binnen plaats. Voor
verdere inlichtingen kan met tel. 1060
bellen.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

RK Kerk Kranenburg
Zondag 14 mei 9.00 uur Eucharistieviering. Maandag 15 mei
Kerkendag.

RK kerk Vorden
Zaterdag 13 mei 17.30 uur Eucharistieviering. Zondag 14 mei
10.30 uur Eucharistieviering. Maandag 15 mei Kerkendag.

Hervormde gemeente
Zondag 14 mei 10.00 uur Gezinsdienst, ds. K.H.W. Klaassens,
m.m.v. de Cantorij; 19.00 uur Herv./Geref. Jeugddienst in de
Voorde, m.m.v ds. P. Dekker en gitarist. Maandag 15 mei
Kerkendag.

Geref. kerk Vorden
Zondag 14 mei 10.00 uur drs. P.W. Dekker, Gezinsdienst; 19.00
uur drs. P.W. Dekker, gez. Jeugddienst in de Voorde bij de NH
Kerk. Maandag 15 mei 10.00 tot 15.00 uur Kerkendag.

Huisarts 13-14-15 mei dr. Dagevos. Al-
leen voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont
niet aan de praktijk. Belt U dus eerst op als
u wilt komenl Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo
veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgeval-
len bellen aan de grote voordeur. Op zater-
dag van 9.15-10.00 uur en 17.45-18.15
uur.

Dierenartsen van zaterdag 13 mei 12.00
uur tot dinsdagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. De gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur dr. War-
ringa, tel. 1277.

Tandarts 13-14-15 mei:J.J. de Kruif, Vor-
den, tel. 05752-3372. Spreekuur alleen
voor spoedgevallen zaterdag en zondag
11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

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.

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel.
08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00—
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-
wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum
de eerste maandag van de maand van
19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstver-
lening 'De Graafschap' Centraal 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 maan-
dag t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpveHening 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 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.

Avond- en weekenddiensten tel. 05750—
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren,
tel. 05750-29666.

WichmondfVierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje hele maand mei mevr. Wol-
ters, tel. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uur en iedere woens-
dag van 10.30-11.15 uur in de bus bij de
N H kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink 4a, tel. 05752-2749.

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30
uur, donderdag van 10.00-13.00 uur, dins-
dag- en vrijdagavond 18.30-21.00 uur,
woensdagmiddag voorlezen van 14.00—
14.30 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrij-
dag van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur,
zaterdag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens af-
spraak.

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 13 mei 17.00 uur Eucharistieviering. Zondag 14 mei
9.30 uur Eucharistieviering. Maandag 15 mei 10.00 uur Woord
en Communiedienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 mei 10.00 uur ds. C. Bochanen, Pinksteren.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 —
Ambulance tel. 15555 - Brandweer tel.
2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie tel.
22201, b.g.g. 055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 —
Ambulance tel. 05750-15555 - Brandweer
tel. 05752-2222, b.g.g. 05700-14141 -
Politie tel. 05750-22201, b.g.g.
055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks 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.
FAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wich-
mond 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; don-
derdag 10.45-11.45 uur.
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BREDEVELD
Weg naar Ldren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden Tel. 05752-1000

Boter en kaasboerderij

'N IBINK
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman Jr.
Tel. 05735-1796

presenteert zich ook
op de Mei markt te

Ruurlo

Let op onze speciale
aanbiedingen

Voor Pinksteren hebben wij
weer Pinkstersloffen voor U.

Heerlijk rozijnenbrood,
gevuld met spijs.

Echt je proeft't
bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18. Vorden. tel. 1384

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

101 ideeën voor een kado

voor moederdag, vaderdag
trouwdag, feestdag, ver-
jaardag
of, zo maar eens
elke middag open behalve
's maandags, op zaterdag
van tien tot vier
vrijdag 12 mei ook open.
van 6 tot 9 's avonds...

burg.galleestraat
56
05752 2223 vorden

A.s. maandag
2e Pinksterdag

GROTE
BINGO
met prachtige

prijzen

Café
d'n Olde Kriet

Wichraond
Tel. 05754-285

KLOOTSCHIET-
TOERNOOI

Lindese
Proathoes

op zaterdag
20 mei

Opgeven
vóór 17 mei a.s.

Tel. 05752-6421

Supervoordelige, beeldschone zomerschoen.
GRANDIOSOPRIJS

39,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Voor moederdag

Boekhandel LOGA-Tel. 05752-3100

Moederdag!!
Verwen moeder eens

met een mooie tuinstoel,
tuinbank, ligbed,

terrasverlichting of
bloembakken, enz., enz.

Wij geven bij aan koop van vier
Hartman stoelen + tafel

10% KORTING
Neemt u ook nog vier
kussens, parasol en

tafelkleedje, dan krijgt u ook

1 O% KORTING
Nog restanten kussens,
parasols + kleedjes met

20% KORTING
Dit a l les bij

'Atomica'
Steenderenseweg 11 —

Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 11,12 en 13 mei

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

2 doosjes
Hollandse
Aardbeien

4,95

MET SPOED GEVRAAGD

een MEISJE voor het
snijden van groente

en rauwkost
op maandag en

dinsdag.

DINSDAG
16 mei

500 gram

Spitskool
panklaar 1.50

WOENSDAG
17 mei

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Moederdag en Pinksteren
dat zijn 2 feesten op één dag.
Daar hoort natuurlijk gebak bij.

Wij maken voor U:
Slagroom - Vruchten - Mokka -
Bavarois taarten
in verschillende soorten en maten.

Wilt u ook zo 'n heerlijke Taart of Gebak?
Even 1373 bellen.
Ook voor Pinkstersloffen en ander Brood en
krentebrood moet u bij de man zijn die zelf bakt.

WARME BAKKER

ÜPLAAT
BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

ongewoon lekker

250 gram
6,75

Met de Pinksteren aan tafelof in de tuin,
met vlees van slager Jan Roden burg

krijgt u altijd een pluim. Boterhamworst

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runderrolletjes
t Pampa schijven

5 lm/on

4 betalen

Komkommersalade

EXTRA SCHERP
Schouderkarbonades

ui Fijne Verse Worst
/ kilo

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLFFS
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlapjes
in 10,45
Runderrollade
1 kiio 19,50

WOf IMSDAG

MARKTAANBIEDING

Rundergehakt i u 11,50
h.o.h. gehakt i 7,95

Bami of Nasi 1 k,i0 6,25
Gemarineerde kg 1 1 ,5(

7,45

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

Goud in knop
Gun jezelf goud. Of geef het aan wie je lief is.
Flonkerende 14-karaats gouden oorknopjes met zirconia.
Veelzeggend. Maar bescheiden geprijsd.
Bekijk ze eens goed bij DEMI-BIJOU

Nu per paar 29,95
DEMI-BIJOU
Hengelo Gld. — Hoek Spalstr.—Michielstr. Open: dond. mid l vrijd. mid l zat.

SCHERP GEZIEN ZO'N
„ZONNIG VOORDEEL"!

Wegens het enorme succes van het vorige jaar ook
dit jaar weer een zonnebril op uw eigen sterkte en
keuze uit -f 50 verschillende monturen

/129,-
NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW NIEUW

Zonnebril op eigen sterkte met leesdelen

/ 350,-
Zonnebril op uw eigen sterkte met overlopend
leesdoel (..Varilux Systeem")

/ 475,-
* +4.00 t/m -4.00 met cyl. tot 4-2.00 en -2.00
(hogere sterktes kleine meerprijs)

BRILLEN - KONTAKTLENZEN

optiek
HOÜTMARKT 63b - ZUTPHEN - TEL. 19040



Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter

Merle
Jan en Anita

Jansen-ter Haar

Vorden, 8 mei 1989
Hoetinkhof 229, 7251 WN

Trots en dankbaar zijn wij met
de voorspoedige geboorte
van ons eerste kind, een zoon:

Michiel
Geboren op 3 mei 1989.

Eddy en Ineke
ter Beest

Vogelzang 30
7234SZWichmond

Hierbij willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de
vele felicitaties, bloemen en
kado's die wij mochten ont-
vangen bij ons 25-jarig huwe-
lijk.

Bertus en Ria
Hoebink-Bleumink

Ei ken laan 19
Vorden

Wij hebben een onvergetelij-
ke trouwdag gehad, dankzij
de vele originele kado's, kaar-
ten en planten.
Langs deze weg willen wij
iedereen daar hartelijk voor
bedanken.

Jan en Elisabeth
Groot Jebbink

Het Heijink 8
Vorden

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

• TE KOOP:
Koga Miyata H.fiets en
vouwfiets en 4 verstelbare
stijgerbokken. Vierakkerse-
straatweg 5, Vierakker.

• JONGE MAN 18 jaar
VRAAGT kost en inwoning
(kamer) in de omgeving
Hengelo-Vorden. l n l.:
05755-2176.

• GEVRAAGD:
Hulp voor 1 middag in de
week van 13.30-17.30 uur,
zeer goed kunnende strijken
en verstellen. Brieven onder
no. 6-1, Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vor-
den.

• KERKENDAG:
Aanvang 10.00 uur op plein
voor RK Kerk; afsluiting 14.00
uur in de Dorpskerk.

• TE KOOP:
Vele soorten stekken, stam-
en hang fuchsia's. Elsman,
Baron v/d Heijdenlaan 24,
Wichmond.

• MET WIE kunnen wij dage-
lijks meerijden van Vorden-
Deventer? Werktijden van 8-
17 uur. Tel. 05752-3219 of
2348.

• TE KOOP:
Fiat 128, bj. 1976. Uitz. goe-
de staat, f 850,-. Het Wieme-
link 16, Vorden. Na 19.00
uur.

• Feestavond S.V. Ratti a.s.
zaterdag 13 mei in zaal
Schoenaker.

• TE KOOP:
Alle soorten koolplanten, sla
en tomatenplanten. Bies-
lookpollen. Jonge konijn-
tjes, kleurdwergjes en Ca-
vias. D. Klein Geltink, Schut-
testraat 1, Vorden, tel. 1498.

• TE KOOP:
Adria toercaravan (1975)
met voortent, gascomfoor,
4 slaapplaatsen, f 1250,—.
Tel. 05752-6551.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• SV RATTI
SIXTOERNOOI 20 mei a.s.
Opgave voor deelname vóór
14 mei bij R. Heuvelink, Raad-
huisstraat 16, tel. 3129. Geen
inschrijfgeld.

Op vrijdag 12 mei D.V.
hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijkte herdenken.

J. Norde
W.A. Norde-Grotenhuijs

Gelegenheid tot feliciteren
's middags van 15.00-16.30 uur
in Hotel Bakker te Vorden.

Hoetinkhof 40
7251 WG Vorden

Gerard Eh r/n g f e/d
en

He/ma Rutgers

ZATERDAG 13 MEI
Concert in de
Remigiuskerk (Hervormde Kerk)
te Hengelo-GId.

Gebr. Brouwer
(Trompet-duo)

met begeleiding
aan het Proper-Kerkorgel
door Willem Hendriks Zwart

Aanvang 20.00 uur
Entree f 7,50/65+ en CJP f 6-

Voorverkoop: Wolters Boekhandel
Hengelo-GId., tel. 05753-1253

Wij geven hierbij kennis van
ons huwelijk op vrijdag 1 2 mei 1 989

om 9.30 uur in het gemeentehuis
te Hengelo (Gld.).

Het huwelijk zal worden voltrokken
door pastoor Lammers om 1 0.30 uur

in de H. St. Willibrorduskerk
te Vierakker.

Gelegenheid tot feliciteren
van 1 4.30 uur tot 1 6.00 uur

in bodega 't Pantoffeltje,
Dorpsstraat 34, Vorden.

Wij blijven wonen:
Waarleskamp 5, 7255 WE Hengelo.

Berri Meyerink
en

Gonny Kapper

Gaan trouwen op vrijdag 19 mei a.s.
om 10.00 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke inzegening
vindt plaats om 11.00 uur
in de NH Kerk te Vorden
door ds. Klaassens.

Wij houden receptie
van 16.00 tot 17.30 uur
in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

Warnsveld, Prunuslaan 14
Vorden, Wilmerinkweg 3

Ons adres is:
Koekoek 6
5853 EG Siebengewald (N.-Limburg)

Elegante leren sandalet met frivool vlechtwerk.
Lang zal ie leven! GRANDIOSOPRIJS

59,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

PINKSTEREf

DUBBEL FEEST
BIJ DE KEURSLAGER

KATENHAASJES

245
een suksesvolle vinding,
uit eigen huis! Pure
varkenshaas met een
verrassing. 100 GRAM

BARBECUEN?
Mooi weer? We hopen het!

Dan is het tijd voor de
eerste barbecua

WIJ NEBBEN ER ALLES AL
VOOR IN HUIS!

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Varkensfilet 100 gram 1f79

SPECIAl

TIP VOOR DE BOTERHAM:

Bij 2 stukjes paté
1 pakje toast GR A T/S
100 gram KIP MONACO 1,75 »e groenten en

sP«c/a»e kruiden.

DINSDAG:

Verse worst . no
500 gr. 4,98

Runderworst c no
500 gr. 5,98

WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. . no
500 gr 4,98

Rundergehakt
500 gr. 5,98

'00 GRAM

Muziekvereniging
Concordia 1 20 jaar

UITSLA G 4E TREKKING
LOTNUMMERS

400-111 - 225 - 144
305 - 243 - 1 80 - 448

N.B.:
De openbare trekking van onze grote

jubileumverloting vindt plaats ten kantore van
notaris Greven, dr. C. Lulofsweg 2a alhier op vrijdag
26 mei 1 989 om 1 6.00 uur en zal tevens bekend

gemaakt worden 's avonds tijdens het gastconcert
van 'Loarn's Plezeer' aanvan 1 9.30 uur in het

Dorpscentrum. — Toegang gratis.

Dat dromerige
gevoel.
Natuurlijk
in Schièsser.

VLOGMAN
r^ Zutphenseweg 16 - Vorden
KJ ^ Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

HUI HUI

SAJLON >1M
Zomeraanbieding

Onderbenen harsen normale prijs f 32,50 nu voor 27,50
Bikinilijn harsen normaal f 17,50 nu voor 15,—

Aanbiedingen geldig t/m 27-5

Kwaliteit staat bij mij voorop
dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, rnaandag's gesloten
DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 of 3367

MARJANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
schoonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

Goud in knop
Gun jezelf goud. Of geel het aan wie je lief is.

Flonkerende 14-karaats gouden oorknopjes
met zirconia. Veelzeggend. Maar
bescheiden geprijsd.
Bekijk ze eens goed bij uw
juwelier die uitblinkt in goud.

I\ u per paar

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

Kwekerij H 6lid N kS
Uilenesterstraat 15 — Keijenborg

Tel. 05753-1395

MONUTA
UITVAART
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Bel: 06-821 2240
Monuta,

óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Uw Schiesser-specialist:

mode
burg. galleestraat 3 — vorden

tel. 05752-1381
Parkeren voor de deur.

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Moederdag
Verwen moeder eens
met zo'n heerlijke taart
van uw Echte Bakker!

AANBIEDING:

Limburgse vlaaien O QC
NU van 10 - voor O f W W

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

ZONDAG 14 MEI
MOEDERDAG
U slaagt altijd in onze zaak, voor een leuk
presentje, o.a. — sierkussens

— badhanddoeken
— badlakens
— keukendoeken
—theedoeken
— tafelkleden
— tafellakens

Zutphenseweg 24 — Vorden



GE-MI :I\T

Voorbereidingsbesluit

De burgemeester van de gemeente Vorden maakt
bekend dat de gemeenteraad in zijn openbare verga-
dering van 25 april 1989 onder no. 5 heeft besloten
dat voor het perceel plaatselijk bekend Larenseweg
7 een herziening van het bestemmingsplan wordt
voorbereid.
Het Voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende
kaart liggen voor een ieder ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage.

Vorden, 11 mei 1989
De burgemeester voornoemd,

E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van arti-
kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening me-
dewerking te verlenen aan de bouwplannen van J.M.
Versluis, Larenseweg 7 voor het vergroten van de
woning.
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 12 mei 1989
gedurende 14 dagen ter gemeente-secretarie
(koetshuis) ter inzage met de mogelijkheid voor een
ieder om hiertegen gedurende bovengenoemde ter-
mijn schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun colle-
ge.

Vorden, 11 mei 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
7251

fons Jansen °-
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

Voor moederdag niet
vergeten zo'n heerlijke

koude schotel
te bestellen.

Onze koks maken er iets
lekkers van.

Restaurant

"de Rotonde" v

Kerkstraat 3 -Vorden -Tel. 05752-1519

Gaarne vroegtijdig bestellen.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Appeltaartjes, zuiver roomboter

gevuld met appel en iets kaneel,
gewoon geweldig lekker!

van f 5,50 voor 4,50

Natuurlijk VERS van
't winkeltje in vers brood en banket

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

PINKSTER AANBIEDINGEN
Damesmode

Herenmode

NIEUWBINNEN:
bonte rokken - broeken & shorts
in frisse kleuren
japonnen - pakjes - blasers

MEIMARKJAANBIEDING
t/m woensdag 17 mei
FABLO OVERHEMDEN
korte mouw normaal 69,— / 79,-

Voorjaarscollecties FRAPP en ANN CHRISTINE
o.a.: Mariene Dietrich pantalons

blasers - rokken e.d.

Modecentrum

Ruurlo

Maak
alle moeders blij
met een bloemetje
van Kettelerij

Volop keüffe in bloem-
en ba Icon bakken.

Tevens
sortiment
perkplanten.

bloemist - hoveniersbedrijf

?.v.

Zutphenseweg 64
Tel. 1508, b.g.g. 2054

MOTORRIJLES?
dan naar

Fp|j] Rijschool
W. Qortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783

Autoschade

Theo Terwel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. G alleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

zoekt u een Moederdag-kado,
dat een schot in de roos is?

Geef haar dan een handige huishoudhulp,
die veel werk bespaart. Of een geschenk,

dat het werk in huis leuker maakt.
Of iets moois waar het huis

gezelliger van wordt. U vindt
in onze zaak vele honderden goede

kado-ideeën.

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

CAFÉ-RESTAURANT

VORDEN

Bestel voor moederdag
zo'n heerlijke Herberg salade

Vroegtijdig bestellen
Telefoon 2243

14 mei Moederdag
Wij hebben voor moeder
leuke kado's

Praktische kado's
Elektrische huishoudhulpen
luxe kado's...

om haar eens extra te verwennen.

Kom kijken
naar onze vele aanbiedingen.

SPEELGOED £* | | f" TT f Hl <*̂
HUISHOUD EN ̂ % l i— ••• ••( ̂ %
KADOSHOP OV^L. l L-11 O

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN TEL. 3566

250 vierkante meter koopplezier

Voetbalvereniging
'Ratti'
Kranenburg

Pupillen tot 12 jaar
Junioren 12-14 jaar
Damesvoetbal

Damesvoetbal

Zaterdagvoetbal
Zondagvoetbal

Veteranen

Is je leeftijd minimaal 14 jaar
en heb je zin om in
clubverband te voetballen?

Dan is SV Ratti jouw club!

Aanmelden en/of informatie bij:
A.T.M. Overboek, Ruurloseweg 52a,
Vorden, tel. 05752-6716

Bouw en houtbond FNV

Zomerverzilvering
op dinsdag 16 mei
van 19.00-20.30 uur
zaal Schoenaker.

op donderdag 18 mei
van 19.00-21.00 uur
zaal 'de Herberg'

Voor R BS laatste tegoed staat en voor de
schilders VTU-formulier meebrengen.

De PV, Het Hoge 16

Bloemen
kleuren Moederdag.

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 05752-1742

Speciaal voor
dit weekend
vrijdag-zaterdag
gratis bezorgen.

10 GERANIUMS1 BOS TROS ANJERS Zaterdag 13 mei
alle roodsteen

25% korting
VOOR MOEDERDA G:

2 BEGOMIA'S 11,50
CHRYSANTENPLANTEN

10 voor 2,75

J.W. ELBRINK
Telefoon 05752-1436
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Videotheek Castle geopend

Aan de Burg. Galleestraat 44 is sinds vorige week Videotheek Castle geopend. Op iedere dag in de week,
hoofdzakelijk 's middags kan men er terecht voor het huren van video's. Videotheek Castle brengt een ruim
aanbod films op video en uiteraard is men er voorzien van de nieuwste uitgekomen video's. Zie ook de
advertentie in dit blad.

AVRO maakt zondag 21 mei
opnamen in de Herberg
Doordat een opnamelokatie in België op het laatste moment kwam te
vervallen heeft de Herberg te Vorden deze opnamedag op zich geno-
men.
Het populaire radio l programma 'ko-
peren Ko en Nikkelen Nelis' met pre-
sentator Krijn Torringa zal op zondag-
middag 21 mei in Vorden worden op-
genomen, 's Morgensvroeg zullen de
radiowagens aan de Dorpsstraat te Vor-
den hun plaats innemen waarna de op-
namen starten van het 2-uur durende
programma dat donderdagmiddag 25
mei zal worden uitgezonden. Het pro-
gramma in de Herberg begint met een

show van de Nederlandse Tommy
Cooper, daarna zal een keur aan Ne-
derlandse artiesten voor het voetlicht
treden. Naast het Nederlandse amuse-
ment omvat het programma een minis-
pecial met een bekende artiest en een
talentenjacht. Kaarten voor deze gezel-
lige familiemiddag zijn vanaf heden in
voorverkoop verkrijgbaar. Er zullen
maximaal 400 personen worden toege-
laten verdeeld over zit- en staanplaat-
sen.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkenssteaks met salami en kaas
De steaks of biefstukken die van varkensfricandeau worden gesneden
wegen doorgaans 125 gram. Het vlees ervan is bijzonders mals en daarom
is de bereidingstijd vrij kort. In deze tijd van het jaar smaken de gevulde
steaks erg goed bij broccoli, bloemkool, tuinboontjes en jonge sperzie-
boontjes. Geef er kleine gekookte of licht gebakken aardappeltjes (kriel-
tjes) bij.
Reken voor 4 personen op 4 varkenssteaks van elk 125 gram. Verder heeft
u nodig 75 gram salami (aan een stukje), geraspte belegen Goudse kaas, l
ei en droog broodkruim of paneermeel.
Snijd de steaks aan de zijkanten open met de punt van een scherp mesje.
Doe het zo, dat er als het ware zakjes in het vlees ontstaan. Maak het
vlees hierna droog met keukenpapier. Hak de salami tot kruimels en
schep er 1V2 eetlepel fijngeraspte belegen Goudse kaas door. Druk het
vlees daarna goed op elkaar. Haal de steaks door losgeroerd ei en druk
het daarna met de platte hand stevig in het broodkruim of de paneer-
meel. Verhit in een koekepan 100 gram boter. Wacht tot het schuim op
de boter weg begint te trekken. Temper de warmtebron en bak de steaks
er in 10 tot 12 minuten aan weerszijden goudbruin en gaar in. Laat de
steaks na het bakken even op een stuk keukenpapier uitlekken.
Tip: In plaats van salami kunt u de steak ook vullen met een mengsel van
kaas en fijngehakte gekookte of rauwe ham.
Bereidingstijd: ± 15 minuten
Energie per portie: ± 1725 kJ (410 kcal)

Burgerlijke
Stand
Geboren: Kim Beenen.
Gehuwd: T.F.M. Bus en J.G. de
Weerd; J.H.P. van Hagen en S.E.A.M.
Heurinck; J.H. Terpstra en M.C.J. Ha-
genstein.
Overleden: G. Schieven-Smeenk, oud
87 jaar.

Jong Gelre toneel
Jong Gelre heeft jaarlijks een toneel-
wedstrijd. Vroeger was het de gewoon-
te dat de winnaar nog eenmaal het stuk
op de planken bracht. Deze traditie wil
men herstellen. Vandaar dat de afde-
ling Aalten, winnaar seizoen 1988-1989
zaterdag 13 mei in het dorpscentrum,
op de planken staat. Ze brengen dan
nog eenmaal het stuk 'De verloofde
van mijn vrouw' voor het voetlicht. Na
afloop wordt er nog een plaatje ge-
draaid.

Onvergetelijke
boottocht
De stichting 'De Zonnebloem' heeft
maandag zo 'n 130 zieken en bejaarden,
waaronde^^ personen uit Vorden, een
onvergetel^B boottocht over de IJssel
bezorgd. De boot vertrok 's ochtends
vanaf de IJsselkade in Zutphen. De tocht
ging richting Zwolle en weer terug. Aan
boord zorgden zo'n 30 vrijwilligers er
voor dat hafte gasten aan niets ontbrak.
De muziM^J omlijsting werd verzorgd
door onze regionale voorzitter Jan Visser.
Ook aan boord waren de pastoraal bege-
leider Ds. J. Veenendaal en de arts Dr.
Wollens. Bij de aankomst in Zutphen
werden deelnemers verwelkomt met een
serenade van de Zutphense Harmonie.

AVO-collecte
Ruim 60 jaar bemiddelt AVO gehandi-
capten naar werk en verstrekt financië-
le hulp wanneer wettelijke regelingen
niet toereikend blijken. De hulpverle-
ning draagt een aanvullend karakter en
is voor de gehandicapte veelal een op-
stap tot een volwaardiger bestaan.
Door de voortdurende bezuinigingen
neemt het aantal hulpvraagstukken
sterk toe. Het geld voor de hulpverle-
ning komt uit de opbrengst van de lan-
delijke nationale collecte. Deze wordt
onder het motto 'wie geeft, denkt aan
een ander', in de periode van 15 t/m 21
mei gehouden. Om de collecte tot een
succes te maken hebben we veel, erg
veel collectanten nodig. Veel tijd vra-
gen wij niet van uw, wel uw medewer-
king bij de hulpverlening aan mensen
met een handicap. Uw reactie is van
harte welkom bij de contactpersoon.
Het contactadres luidt A. de Vries,
Hoetinkhof 51, Vorden, Tel. 1941.

Boottocht
Zonnebloem
Met de boot 'De Maasvallei' zin 135
gasten van de Zonnebloem aan boord
gegaan om een dagje te varen op de
Rijn. Het vertrekpunt was Zutphen. De
boot voer van de kade richting Lobith-
Tolkamer. De stemming zat er gelijk in
ook gezien het prachtige zonnige weer,
dat erg meewerkte. De gasten kregen
van tijd tot tijd hun natje en droogje,
terwijl dhr. Visser uit Steenderen
steeds uitlegde hoever en waar we ons
nu bevonden. De gehele dag werd op-
geluisterd met een band die deze tocht
meemaakte, er waren dan ook waarde-
rende woorden voor het onthaal en
verzorging van deze zeer geslaagde
boottocht. De boot meerde 's avonds
aan de kade te Zutphen af, waar Jubal
uit Vierakker de gasten een muzikaai
onthaal brachten. De vrijwilligers ston-
den aan de kade om ieder na genoten
te hebben weer veilig thuis te brengen,
waarvoor nog onze zeer gewaardeerde
dank. Het was een hele fijne dag voor
ons allen.

Film in Vierakker
In verband met de overgang van delen
van de gem. Warnsveld naar Vorden en
Zutphen werd er op 29 december 1988
in de sporthal 'De Lankhorst' een film
gemaakt, die in het Ludgerusgebouw
werd gedraaid. De burgemeester Hop-
perus Buma heette alle aanwezigen
hartelijk welkom, bijzonder de heer
J.R.W. Tjoonk, amateur filmer uit
Wichmond, die deze avond weer een
zeer goed beeld had gemaakt van het
hele gebeuren in de sporthal. Velen
konden zich zelf op het witte doek te-
rugvinden. Een zeer goede en duidelij-
ke film. Na de pauze werd nog een film
vertoond over de acht kastelen van
Vorden, waarin veel natuurschoon was
verwerkt.

willen de goederen ook met alle plezier
bij de mensen thuis ophalen. Hun de-
vies luidt: 'U steunt hiermee een jonge
vereniging die in opbouw is'.

Wedvlucht
Leden van de Postduivenvereniging
Vorden deden het afgelopen weekend
mee aan een wedvlucht vanuit Hannut.
De duiven werden gelost met een
Noord-Westen wind. De snelheid per
minuut bedroeg 1137 meter. De uitsla-
gen waren als volgt: J. Eulink 1-6-
10-11-12 en 13; H. en G. Boesveld: 2-8

en 9; A. Lutteken 3; D. De Beus en
zonen 4; Comb. A. en A. Winkels 5; R.
Wiekart 7; H. Stokkink 14 en F. Hum-
melink 15.

NCVB
Ter afsluiting van het seizoen gaan de
dames van de afd. Vorden van de
NCVB op woensdag 17 mei naar Zut-
phen, waar de andere afdelingen ook
aanwezig zullen zyn. Ds. K. Roorda-
huizen zal op deze slotbijeenkomst het
onderwerp 'Dans der Liturgie' behan-
delen.

Jong Gelre
Jong Gelre houdt vrijdagavond 12 mei
in het Dorpscentrum haar algemene
voorjaarsvergadering. Behalve de ge-
bruikelijke agendapunten zal er tevens
verslag worden gedaan door de diverse
commissies die Jong Gelre rijk is. Na
afloop van het officiële gedeelte staat er
een bingo op het programma waarvoor
prachtige prijzen beschikbaar worden
gesteld.

Aspirant ledenwerk
In het kader van het aspirant ledenwerk
organiseert Jong Gelre zondag 21 mei
voor jongeren in de leeftijd van 13-15
jaar een gezellige middag dat bestaat
uit een fietspuzzeltocht en midgetgol-
ven in Ruurlo. Voor nadere inlichtin-
gen en opgave kan met bellen met Els
Abbink.

Rommelmarkt
Postduiven-
vereniging
De postduivenvereniging 'Vorden' or-
ganiseert zaterdag 3 juni een grote kle-
ding- en rommelmarkt op het mark-
tplein. De vereniging houdt zich aan-
bevolen voor spullen d^^wellicht
overbodig zijn, doch voor JBIren nog
wel waarde kunnen hebben. Goederen
kan men inleveren op de Stroet 4, tel.
2068 of Gr. Limburg Stirum, tel. 1871.
Leden van de postduivenvereniging

Open brief

Zwemmen moet ook in de
toekomst mogelijk blijven
Twee jaar lang heeft de krant ervan volgestaan, het golfbaanproject,
bungalowpark en hotelaccomodatie, verplaatsing voetbalvelden en pri-
vatisering van het zwembad. Zowel het bestuur van de voetbalvereni-
ging als het bestuur van de Vordense bad- en zweminrichting hebben
enkele jaren een afwachtende houding aan moeten nemen. Nu het
golfbaanproject definitief van de baan is, dienen er plannen gemaakt te
worden voor de toekomst van het zwembad. In ons omliggende plaat-
sen worden diverse baden gesloten. De jaarlijkse overheidsbijdragen
zijn te hoog opgelopen, vooral in deze tijd van bezuinigingen.
In onze gesprekken met de wethouders
is gebleken dat het gemeentebestuur,
ondanks de toch forse jaarlijkse bijdra-
ge, vindt, dat er een zwembad in de
gemeente Vorden moet blijven. Gesti-
muleerd door dit standpunt heeft het
bestuur ertoe aangezet plannen te ma-
ken voor de toekomst. Het bad moet
aantrekkelijk gemaakt worden voor een
grotere groep zwemmers uit Vorden en
omliggende gemeenten. Hiertoe die-
nen tal van aktiviteiten ontplooid te
worden.
Daarnaast dient de mogelijkheid te
worden onderzocht of verlenging van
het zwemseizoen mogelijk is. De ge-
dachten gaan hierbij uit naar een over-
kapping in het voor- en naseizoen, met
de mogelijkheid om bij goed weer toch
gebruik te kunnen maken van de zon-
neweide. Ten opzichte van omliggende
plaatsen is het Vordense zwembad vrij
modern te noemen. Enkele kleine aan-
passingen dienen komend jaar gereali-
seerd te worden. De gebouwen verke-
ren in een goede staat van onderhoud.
Forse ingrepen op dit gebied zijn der-

halve komende jaren niet te verwach-
ten.
Sinds enkele jaren bestaat de mogelijk-
heid om naast het normale zwemabon-
nement, lid te worden van het Vorden-
se zwembad. Voor een gezinsbijdrage
van slechts f 5,— per jaar kan men
meebeslissen over de toekomst van het
bad. Vooral in roerige tijden als deze is
het erg belangrijk dat een zwembad
kan steunen op een groot aantal leden.
Alleen dan kunnen wij ons in de toe-
komst sterk maken, voor het behoud
van ons bad. Het bestuur doet hierbij
een beroep op de Vordense bevolking
om lid te worden van de Vordense
Bad- en Zweminrichting 'In de Den-
nen' te Vorden. De contributie ad f5,—
kan worden overgemaakt op de bank-
rekening van het Zwembad onder
nummer: 48.63.78.543 - Giro 837570
t.n.v. Amro Bank NV Vorden, onder
vermelding van lidmaatschap.
BÜ voorbaat hartelijk dank voor uw aan-
melding en de redactie van Contact voor
het beschikbaar stellen van de ruimte.

Het bestuur

Sint Willibrorduskerk Vierakker

Aan de Sint Willibrorduskerk té Vierakker zal deze week de laatse hand worden gelegd, na een restauratie
van het kerkgebouw. Verleden week werd het kruis en de haan weer met een hoogwerker op zgn 30 meter
hoge plaats gezet, waar een goede verfbeurt aan vooraf was gegaan.
De restauratie van de kerk is op de ge-
raamde planning voltooid ondanks het
slecht weer. De toren en het dak, met
de vele kleine torentjes werden van
nieuwe leien voorzien, terwijl het hout-
werk op verschillende plaatsen werd
vernieuwd, de oude goten werden door
nieuwe koperen goten vervangen, en
afvoer verbeterd, de muren werden
waar nodig nieuw uitgeveegd. Ook het
huisje op het kerkhof is weer in zijn
monumentale stijl opgebouwd wat het
aanzien van het kerkhof ten goede
komt.
De kosten van deze restauratie be-
draagt een half miljoen. Tachtig pro-

cent wordt betaald door het Rijk, de
provincie 10% en door de parochie het
resterende bedrag van vijftig mille. Wat
door de parochianen en andere be-
gunstigers zal bijeen gebracht zal moe-
ten worden. De eerste aktie is reeds
gestart, deze aktie 'Machtig de kerk' is
een vrijwillige bijdrage om maandelijks
een zelf te bepalen bedrag over te
schrijven van bank of giro naar het res-
tauratiefonds over te maken. Het nr.
van dit fonds is Rabobank Wichmond
36.64.48.951 t.n.v. RK Kerkbestuur
Vierakker.
In de toekomst zullen er waarschijnlijk
nog meerdere akties volgen. Er is veel

geld nodig om eerst de buitenkant en
het dak in orde te maken en in de toe-
komst ook het schilderswerk binnen de
kerk uit te kunnen voeren, wat ook
dringend een opknapbeurt nodig heeft.
Op het kerkplein is een thermometer
geplaatst die de stand van de financiële
opbrengst van de akties weergeeft.
Deze week zullen 25 vrijwilligers bezig
zijn om de kerk van binnen weer
schoon te maken van alle stof die het
buitenwerk heeft opgeleverd. Gezien
de vrijwillige medewerking om de kerk
schoon te maken is de conclusie dat de
parochianen dit monumentale gebouw
toch in ere willen houden.



Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo, Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213

KUNSTSTOF

KOZIJNEN
HFINSTRAL

Laat uw oude kozijnen, ramen en deuren
vervangen door onderhoudsvrij
kunststof, meerdere kleuren in
houtstruktuur zijn mogelijk.
Ook in nieuwbouw kan toepassen van
kunststof de juiste keus zijn.
Vraag geheel vrijblijvend
inlichtingen
of een prijsopgave.

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932

Er zijn twee adressen waar u*
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

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

OPEL SERVICE

Off. GM-dealer voor OPELyiSUZU
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Fotohome
maakt je
vakantie

onvergetelijk.
Voor 49 cent

per foto.

.. m»*T kwatt«4l «oor uw foto't

KLEURENFILMS SPOTGOEDKOOP.

Kleurenfoto's van Fotohome zijn

prima. Dat blijkt wel uit onderzoek

van de Consumentenbond. Ook de

8 Gold Awar;ds van Kodak bewijzen

de perfectie. Fotohome ontwikkelt

alle merken fotorolletjes. En zorgt

voor de mooiste foto's. Tegen de

scherpste prijs. Klein formaat, (9 x 13

cm), 49 cent. 30% groter, 59 cent.

En supergroot voor slechts 69 cent!

Nabestellen

v.a. 85 cent.

LEINBEELD 135/24 KLEINBÈELD 135/36 «

JAMES WATTWEG 68, 3133 KK VLAARDINGEN. (OIO)-4344422.

POCKET 110/24 EZEZ INSTAMATIC 126/24

U W F O T O H O M E - D E A L E R : SI G AR EN SPECIAALZAAK BRAAM -BURG. GALLEESTRAAT 10A-VORDEN

SIGARENMAGAZIJN TANTE PIETJE -DORPSSTRAAT 17A-RUURLO

VIDEOTHEEK

V O R D E N

DEZE WEEK NIEUW UITGEKOMEN FILMS:

* Operation Paratrooper
* Baby Harm
* Frantic

ma-do: 14.00-20.00 uur
vr: 14.00-21.00 uur

Legitimatie za; 12.00-20.00 uur
bij inschrijving zo: 15.00-18.30 uur

Burg. Galleestraat 44, 7251 EC Vorden, Telefoon 05752-3640

vrijetijdskleding

'H

*«'RESTAURANT

13-14-15 mei
vanaf 16.00 uur:

Kip-Weekend
verschillende

kipbereidingen als één
gerecht

— Rollade in saus
— Kippedij met Archeduc

saus
— Mix-braad met Kipfilet
(pittige kipstukjes met groente en

champignons)

Uiteraard met rauwkost,
gebakken aardappelen,

frites en groentes.

En een heerlijke Roze
wijn

25,- P.P.

de Timmerieë «w
RESTAURANT & CAFÉ jL\

ArieenAnnette s^™*^-
Lochemseweg 16 - 7231 PD Warnsu ld

Tel. 05751-1336

Wilt u s.v.p. reserveren?

Saaie film op TV?
wij zorgen wel

^ * voor de

spanning
Op een elektrische installatie moet u
kunnen vertrouwen. Geen onverwachte
storingen als het net spannend begint
te worden. Oldenhave installeert
komplete elektrische installaties. Snel,

veilig en vakkundig. Voor iedere vraag
wordt een passende oplossing gevonden.
U kunt vrijblijvend eens bellen voor alle
nodige informatie.

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baaksnweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Liirstrut 61 • Zutphen - Telefoon 05750-18383

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

Dames Heren
zomerblazer

Perfecte pasvorm
Kleuren: marine, wit, zand, olijf groen,
toape, khaki, zwart

FOCUSPRIJS

TOT ZIENS BIJ FOCUS

49,95
Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten

Eibergen, Lochem, Ruurlo, Ulft



RESTAURANT e

Gezellig met familie of
kennissen uw Pinksterdag

beginnen

Pinksterbrunch
Brunch is een verlaat
ontbijt met lunch-

gerechten dat wij serveren
op beide Pinksterdagen
van 10.30-14.00 uur.
Er worden diverse luxe

broodsoorten geserveerd
en warme gerechten.

Verder vindt u op tafel een
keuze van dranken.

19,50 p.P.
(kinderen tot 12 jaar f 11,-)

RESTAURANT & CAFÉ
Arie en Annctte

Udtemsewef 16 - 7231 PD Wirnsveld
Tel. 05751-1336

Wilt u s.v.p. reserveren?

De Tuinen van
de Wiersse,

Vorden
open op

2e Pinksterdag
15 mei

van 10.00 tot 18.00 uur.
Entree f 5,- p.p.
Gratis parkeren.

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

OPEN HUIS van 1Q°° tot 17°° uur

Presentatie van alle soorten
zonnewering en de nieuwste kollektie
tuinmeubelen.
Komplete sets in vol kunststof, o.a.
Hartman, Allibert etc.

Stijlvolle, bijpassende
salontafel van schit-

terend eiken

Fraai gelijnde, robuust eiken zitgroep met smaakvolle
leather look-stoffering.
3-zits bank + 2-zits bank
3-zits bank + 2 fauteuils 2398.-

Tijdens de Pinkstershow

SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN
op alle afdelingen
* tapijtafdeling, 75 rollen op voorraad
* woningtextielafdeling
* klassieke en moderne meubelen
* slaapkamerafdeling

WORDEN ZUTPHENSEWEG 24
TEL 05752-1514 EIBERGEN J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7

TEL 05454-74190

* gratis reservering
voor latere levering

* totaal 8.000 m2

woonideeën

* een drankje staat
voor u klaar

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Groenloseweg 20, Ruurio. Tel. 05735-1418

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerking

^Schildersbedrijf

A. PETERS

Ruurloseweg 54
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

^^3^

W. J.der KOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295 U

OPELCORSA:
10S 3-drs. Swing, rood, 48.000 km, 1 -'85
12S 5-drs. L, goud (m.), 36.000 km, 1 -'86
12S 3-drs. LS, wit, 66.000 km, 6-'85 •
12S 2-drs. LS, blauw, 55.000 km, 6-'86 •
10S 2-drs. LS, wit, 21.000 km, 1 -'87

OPEL KADETT:
13S 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 134.000 km, 7-'81
16S 5-drs. Spec. bruin, 86.000 km, 2-'82
13N 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 78.000 km, 8-'82
12S 3-drs. Spec., groen (m.), 140.000 km, 11 -'82 •
16D 3-drs. LS, groen (m.), 166.000 km, 6-'83
12S 3-drs., bruin, 76.000 km, 8-'83
13S 5-drs. Spec., groen (m.), 67.000 km, 2-'84
12S 3-drs. LS goud (m.), 60.000 km, 1 -'84 •
1200 3-drs. Spec., groen (m.), 116.000 km, 4-'84
16D 3-drs. Caravan, blauw, 160.000 km, '84
16D 3-drs. LS, rood, 162.000 km, 10-'84
12S 3-drs. LS, blauw, 108.000 km, 9-'85 •
12S 3-drs. GL, grijs (m.), 57.000 km, 1 -'85
13S 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-'85
13S 4-drs. LS. LPG. rood, 95.000 km, 6-'86 •
13S 4-drs. LS, groen (m.), 75.000 km, 1 -'87
12S 3-drs. LPG, blauw, 68.000 km, 1 -'87 •
16D 4-drs. LS, wit, 55.000 km, 4-'87

OPELASCONA:
16D 4-drs. LS, rood, 197.000 km, 1 -'83
16D 5-drs. LS, blauw, 123.000 km, 4-'84
16S 5-drs. LS, LPG, blauw, 100.000 km, 5-'84

OPEL REKORD:
20N 4-drs. LS, groen (m.), 160.000 km, '80

OPEL OMEGA:
18S 4-drs. LS, grijs, 32.000 km, 1 -'87
18S 5-drs. Caravan, rood, 27.000 km, 9-'87

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

VREEMDE MERKEN:
Citroen GS/A X3
grijs (m.), 167.000 km, 6-'83
Citroen BX19D
5-drs., rood, 118.000 km, 6-'84 •

Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83

Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80

Toyota Corolla 1.3 Spec
blauw, 41.000 km, 2-'86

Mazda 3231.3 DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82

Mazda 626 2.0
4-drs., goud (m.), 87.000 km, 6-'83

Volvo 343 Spec.
groen, 160.000 km, 3-'79

Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83

FordFiëstal.lL
3-drs., grijs, 76.000 km, 1984

VW Polo 1300
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-'85

Subaru Justy S/L
rood, 150.000 km, 1 -'88

• = Ruurio

?\

SPECIAAL VOOR DEZE FESTIVITEITEN
GEVEN WIJ ALLEEN OP 10-11 -12-13 MEI
OP ALLE

PROFITEER VAN DEZE ÉÉNMALIGE SUPER-AANBIEDING

RESTANT
HANDWERKPAKKETTEN 20% KORTING

Off. OPEL + ISUZU-dealer
Leasin9- inruil en 100°/0 financiering mogelijk



De verzilverde en bronzen gedenkpenningen' 175 jaar constitutionele monarchie'.

belonen wij nu
met klinkende

Als u nu besluit om maandelijks automatisch een
vast of variabel bedrag van op z'n minst f 50,- bij
ons te gaan sparen of een nieuwe rekening komt
openen, dan kunt u rekenen op een prachtige wel-
komstpremie: twee unieke penningen, speciaal ge-
slagen ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan
van ons Koninkrijk. Want misschien weet u het nog
uit de geschiedenisboekjes: in 1814, na de val van
Napoleon in Waterloo, werd Willem I als onze
eerste monarch gekroond en bekrachtigde hij met
zijn handtekening de nieuwe Grondwet.

Beide penningen, een verzilverde en een
bronzen, met op de voorzijde het portret van
Willem I van Oranje-Nassau en op de keerzijde een
gedeelte van het titelblad van de met de hand ge-

munt
schreven Grondwet, zijn in een beperkte
oplage geslagen door 's Rijks Munt te
Utrecht en verpakt in een luxe cassette.
Wat moet u doen om op deze manier

munt uit uw spaargeld te slaan?
De Spaarbank maakt het u heel gemakke-

lijk. U geeft ons opdracht om iedere maand f50,-
of meer van uw Privérekening te laten overmaken
naar uw spaarrekening. Alles gebeurt automatisch.
U heeft er geen omkijken meer naar. Op deze ma-
nier bouwt u ongemerkt een kapitaaltje op. Een
stukje financiële zekerheid voor onverwachte uit-
gaven. Of om die ene hartewens in vervulling te
laten gaan.

Hebt u nog geen spaarrekening bij de Spaar-

n lanbank? Kom dan snel even langs om één van die
prima spaarrekeningen te openen. U kunt dan
meteen die schitterende gedenkpenningen mee-
nemen. Spaart u al automatisch, dan kunt u aan de
actie meedoen door uw maandelijkse spaarbedrag
met f 25,- te verhogen.

Voor meer informatie bent u van harte wel-
kom bij een van onze kantoren. Daar kunnen wij u
precies vertellen welke mogelijkheden er zoal zijn
om uw spaargeld snel te laten groeien. En... hoe u in
het bezit kunt komen van die exclu- ——^^^
sieve verzilverde en bronzen pennin-
gen. Maar wees er snel bij. Want de
actie loopt tot l juni a.s. en geldt
zolang de voorraad strekt. spaarbank

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Als je veel moet lopen of staan
trek dan je Wolky's aan.
Voor aktleve mensen....die voor hun beroep veel In aktle dienen te zijn.
En óók In hun vrije tijd meer op de been zijn dan 'n ander. ZIJ kiezen

schoeisel van WOLKY. Die het gevoel geven de hele wereld aan te kunnen.

UNIEKE WOLKY VOETBEDDING die zich prettig
naar de eigen voet vormt, door:

Wolken/zacht leder;
Zelfvormend speclaalfoam;

—• Natuurlijk kurken voetbed;
Soepele slljtvaste loopzooi.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - tel. 1342

MOEDERDAG
Verlos moeder van schuivende karpetten of kleedjes!

Anti-slip van de SPANNEVOGEL
schuift niet. Gegarandeerd.

Verder vele soorten geschenken, zoals Lopers,
Kleedjes, Kussens, Porcelein in wit, Delfst blauw
of polychrom.

Tevens vele soorten Kaststellenr honderden
Spreukentegels, etc., etc.

De gezellige winkel met 2000 m2

woonplezier, waar u zich thuisvoelt.

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN TAPUTENHUIS

DIAFIT
vezel fibres

Voor ««n •vsnwtchUg dagelijks voedingspakket wordt ondw rrww **n Innam*
van 40 gram vczste aanbavolwi. rtat verbruik ligt echter In het algxnean VM!
te laag.

Zarndan, tarw», rijti, mals, rogge, gedroogde vruchten en groenten bevatten
de» onmisbare vezels.

"Diafit" te een doordachte keuze hieruit, waarmee op een prettige manier In
deze behoefte kan voorzJen worden: het «ten van twee t drie boterhammen
daags geeti reeds de haffl van d* noodzakelijke vezaHimarm.

Reed» lang la de voedingsvezel betond en gewaardeerd omwille van zijn rol
bij hel stimuleren van de damrfunköe.

Mat Diaflt verzorgt u uw voedingspatroon.

natuurlijk
vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

M ETEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
VORDEN

Wij herinneren u eraan dat
vanaf-27 april 1989 in de
gemeente Vorden de gas-
meterstanden werden opge-
nomen.
Als de meteropnemer u niet
thuis trof, heeft hij een kaart in
de brievenbus gedaan met het
verzoek de gasmeterstand
hierop zelf in te vullen en de
kaart op te sturen.
Omdat in een aantal gevallen
de kaart nog niet in ons bezit
is gekomen, verzoeken wij u
de kaart, die zonder postzegel
kan worden verzonden, zo
spoedig mogelijk op te sturen.
Komt de kaart niet tijdig in
ons bezit, dan vindt er een
schatting van uw verbruik
plaats.
Wij rekenen op uw
medewerking.

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland
Vestiging
Hengelo:
05753-1966
Kantoor
Zutphen:
05750-97612.

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sireJt dotltrtffenJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

Alle materialen
voor: gas-,
water-,

karweitjes

met alle
daarbij

benodigde
hulpstukken

hebben wij
in voorraad

Ook voor
de doe
het-zelver

_
hengelo (gld) ruurloseweg.2.*

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK
/orden. Tel. 1656^
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IVN: tien jaar aktief voor het
milieu
In 1989 kan een kabinet struikelen over het onderwerp milieu. Maar
tien jaar geleden was er nog weinig belangstelling. De groeikansen van
de economie leken onbeperkt; we dachten er niet aan dat het milieu de
grote verliezer zou worden. Toch was er ook in 1979 in Lochem al een
groep mensen die vond dat we iets moesten gaan doen aan de te
verwachten problemen. Die paar mensen richtten een afdeling op van
het IVN, het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. En daarom
viert de afdeling Lochem e.o., waaronder ook Vorden, Ruurlo en Hen-
gelo vallen, deze maand zgn tienjarig bestaan.
Het IVN is een landelijke organisatie
met zo'n 125 afdelingen. Rond 14000
leden, waarvan velen de opleiding na-
tuurgids hebben gevolgd, doen als vrij-
willigers veel nuttig werk om het mi-
lieubesef te bevorderen. De afdeling
die nu zijn tienjarig bestaan viert, heeft
een uitgebreid jaarprogramma. Dat
omvat maandelijkse publiekswandelin-
gen met gidsen in een mooi natuurge-
bied. En het bemannen van een voor-
lichtingsstand met allerlei uitgaven
over de natuur. Er werd in Lochem in
samenwerking met de gemeente een
natuurtuin ontwikkeld en voor een
deel beheerd. Er is een zeer aktieve vo-
gelwerkgroep die veel goed werk doet
voor de vogels zoals het fabriceren en
plaatsen van nestkasten, het bescher-
men van bedreigde roofvogels, het in-
ventariseren van vogels, zorgen voor
wintervoeding enz. Vorig jaar is ook
een vlinderwerkgroep gestart. Er is een
werkgroep 'Aangevraagde lezingen',
een cursusprogramma voor natuurgid-

sen en voor nascholing van gidsen en
een werkgroep publiciteit, die veel aan
de weg timmert. Er zijn nu zo'n 150
leden en donateurs en het IVN vervult
in onze regio een nuttige taak die - zo
lijkt het - elk jaar belangrijker wordt.

Toepasselijke lustrum-aktie
Dankzij de aktiviteiten van een kleine
lustrumwerkgroep zal op zondag 28
mei a.s. een toepasselijk feestprogram-
ma worden afgewerkt. Uit vijf plaatsen
(Lochem, Vorden, Hengelo, Ruurlo en
Borculo) vertrekt op die zondag een
groot aantal fietsers (individueel of in
gezinsverband) naar het Dorpscentrum
'Onderschoer' in Barchem. Ze worden
begeleid door IVN-gidsen en rijden
een interessante route door een mooi
stuk natuur. Na deze stertocht uit vijf
plaatsen zijn alle fietsers (en ook zij die
rechtstreeks komen) welkom op een
sfeervolle 'groene markt' waar enkele

natuurorganisaties zorgen voor een af-
wisselend programma. Zo is er een
klankbeeld 'Licht op groen' met schit-
terende natuuropnamen, een vlinder-
tentoonstelling, de vogelwerkgroep is
er aktief, er is een spel om uw kennis
van de natuur te testen en er is een
puzzelroute voor de jeugd uitgezet en
een kabouterpad voor de kleinsten.
Ook de stand voor de aktie 'Bomen
voor Bolivia' is aanwezig en daar zijn
voor dit sympathieke doel veel (voor-
delige) produkten te koop die door
FVN-ers in hun vrije uren zijn gemaakt.
Wie dat wil kan vanuit 'Onderschoer'
aan een natuurwandeling deelnemen
met onderweg een verrassend optreden
van een 'vlinderaar'. Kortom: bij mooi
weer en ook als het regent is er veel te
beleven en 't is de moeite waard alvast
zondagmiddag 28 mei vrij te houden
voor het IVN-lustrum. In 'Onder-
schoer' kunt u - voor eigen rekening -
iets gebruiken en zorgt het jarige IVN
daarbij voor een traktatie. Verdere kos-
ten zijn er niet verbonden aan deze
stertocht en/of bezoek aan de 'groene'
feestmarkt.

Reizen en
gezondheid
Veel vakantieplezier tijdens vakantie of
zakenreis wordt bedorven, doordat de
reiziger een infectieziekte oploopt. Het
wordt dringend geadviseerd zich vooraf
te laten informeren over de voorzorgs-
maatregelen.
Tijdens het spreekuur voor tropenvac-
cinaties bij de Districtsgezondheids-

Uniek historisch Oldtimer-festival
in de Kranenburg

Als alles meezit zal er zaterdag 29 en zondag 30 juli een groots historisch oldtimerfestival worden
georganiseerd in de Kranenburg, gemeente Vorden. De gemeente moet nog toestemming geven, maar de
organisatoren, Freek Wolsing uit Vorden en Jan Hamersteen uit Eibergen verwachten geen bezwaren.
De OTMV (oude-Trekkers en Moto-
renvereniging) in Nederland heeft Kra-
nenburg het groene licht gegeven voor
het organiseren van het festival. 'Je
moet aan een aantal eisen voldoen wil
je een dergelijk festival binnen de ge-
meente halen', aldus Freek Wolsing.
De voorzitter van de Nederlandse
OTMV is bijzonder enthousiast over
het festival terrein. Een betere lokatie
hadden wij ons niet kunnen voorstel-
len. De omgeving in en rond de St.
Antoniusschool past precies bij onze
oude machineriën. Meestal zit je op
grote open terreinen, maar hier in de
Kranenburg zijn alle faciliteiten aanwe-
zig, die een groot festival nodig heeft.
De veiligheid in en om het terrein
moet optimaal zijn. De opzet mag niet
commercieel zijn.
De opbrengst van het festival zal geheel
ten goede komen aan het onderhoud
van de St. Antoniusschool. Freek: 'Dat
is ook één reden waarom het bestuur
van de Nederlandse Vereniging
(OTMV) aan ons de medewerking wil-
de verlenen. Het ligt in het verlengde
van de doelstelling van de vereniging,
zegt Jan Hamersteen, coördinator van
het festival: namelijk alles wat oud is
bewaren, voorzover dat mogelijk is.
Dat past precies in het beeld, waarmee
de school zijn identiteit wil behouden.
Een betere samenwerking is er niet te
bedenken, aldus Jan Hamersteen,
oldtimer-hobbyist in hart en nieren.

De oude Trekker en Motorenvereni-
ging is een vereniging voor liefhebbers
van oude landbouwtrekkers, stationai-
re motoren en daarbij behorende werk-
tuigen. Het conserveren of restaureren
van verzamelobjecten en het opsporen
van oorspronkelijke gegevens en docu-
mentatie zijn belangrijke bezigheden
voor de leden van de vereniging, aldus
Jan Hamersteen.

Pronkstukken
Eigenlijk is alles wat maar met techniek
te maken heeft straks te zien. Op ware
grootte of op schaal, en met een stevig
accent op pronkstukken uit het verle-
den. Op zaterdag 29 en zondag 30 juli
vormt Kranenburg (Vorden) de kleine
woonkern tussen de romantische kas-
telen, twee hele dagen lang het decor
voor een unieke tentoonstelling voor
vele liefhebbers van oldtimers, model-
bouw en stoommachines.

Modelstoomclub
Leden van de modelstoomclub zijn 29
en 30 juli eveneens present met wer-
kende modellen, waarvan sommige op
pure steenkool worden gestookt. Ook
een modelbotenclub is present. Als het
weer het even toelaat zorgt die ervoor

dat het slootje achter het klooster, de
kerk en de school voor twee dagen een
druk bevaren scheepsroute is. Freek
Wolsing: 'De deelnemers komen let-
terlijk uit het gehele land'. Alles wat er
komt aan machineriën is oud tot zeer
oud. Voor de echte liefhebbers is er
een onderdelenmarkt. Heel wat sleute-
laars zullen het goeie tandwieltje, het
juiste schroefje, het passende moertje
vinden. 'Wanner we nu nog een ouder-
wetse zomer krijgen kan in principe het
Ie festival in de Kranenburg niet stuk',
aldus de organisatoren Freek Wolsing
en Jan Hamersteen.

Aanmelden
Aanmelden voor het festival is nog mo-
gelijk. Vorden: Nog steeds is het moge-
lijk om zich voor de tentoonstelling als
deelnemer aan te melden. Wie ook 29
en 30 juli in Kranenburg aan anderen
wil laten zien, welk aspect van de tech-
niek hem of haar boeit en bezighoudt,
is van harte welkom. De deelname is
gratis. Bovendien krijgt elke deelnemer
als herinnering een fraai festival-
plaquette. Voor aanmelding kan men
terecht bij Jan Hamersteen, Klaashof-
weg 17, 7151 JR Eibergen, tel.
05454-74952. Tel: festival terrein:
05752-6538 (Irma en Fons Rouwhorst).

dienst Oost-Gelderland wordt voor
elke reiziger een persoonlijk advies ge-
geven. Niet alleen reizen naar tropische
gebieden, maar ook naar subtropen
zoals Tunesië, Marokko en Turkije, ge-
ven nogal eens problemen op het ge-
bied van de gezondheid. Vaak beper-
ken de problemen zich tot een paar
dagen diarree.
Het kan ook gebeuren dat de gezond-
heid ernstiger wordt bedreigd. Het gaat
om ziekten als polio, typhus, tetanus,
geelzucht, cholera, malaria en gele
koorts. Door enkele voorzorgsmaatre-
gelen is de kans op ziekte aanzienlijk te
verkleinen. Tijdens het spreekuur voor
tropenvaccinaties worden de juiste vac-
cinaties gegeven en een aantal algeme-
ne hygiënische adviezen verstrekt. Het
spreekuur wordt gehouden op maan-
dag, dinsdag en vrijdag volgens af-
spraak, bij de OGD, Gezellenlaan 10 te
Doetinchem. Voor informatie en voor
het maken van een afspraak kan men
bellen op werkdagen, tel. 08340-21252.

'Met chemisch afval gooit u meer
weg dan u denkt'

^^^^^^••^^^•l̂ ^^HI

Agenda
MEI:
10 HVG Wichmond-Vierai^r, Lezing
10 Ned. Bond van Plattela^Prouwen

Vorden, Bijeenkomst
12 ANBO, Lezing, Dorpscentrum

Vorden
12 SWO Vorden, Open Tafel
12 Voorjaarsledenvergaderü^Jong

Gelre in het Dorpscen^Bi,
Vorden

14 SWO Vorden, Open Tafel
15 ANBO, Fietstocht Vorden
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 HVG Dorp Vorden,

Afsluitingsavond
19 SWO Vorden, Open Tafel
20 De Snoekbaars Vorden, Onderlinge

competitie senioren
20 Nationale culturele wedstrijd Jong

Gelre.
21 SWO Vorden, Open Tafel
21 Aspirant ledenwerk Jong Gelre

Vorden
22 Soos Kranenburg
22 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
23 SWO Vorden, Open Tafel
23 HVG Wichmond-Vierakker, Reisje
25 Bejaardenkring, Dorpscentrum

Vorden
26 SWO Vorden, Open Tafel
26 Concordia Vorden, Concert Hotel

Bakker
26 Jong Gelre, Regio

klootschiettoernooi
27—28 Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi
28 SWO Vorden, Open Tafel
28 Jong Gelre Vorden, dagje Slagharen
29 ANBO Jeu de boule/klootschieten,

de Goldberg Vorden
30 SWO Vorden, Open Tafel
31 HVG Vierakker-Wichmond,

Slotavond
31 Bejaardenmiddag Vierakker

JUNI:
1—4 Jong Gelre Vorden, uitwisseling

buitenlandse jongeren
2 SWO Vorden, Open Tafel
4 SWO Vorden, Open Tafel
5 Kerkegebed

5—8 Avondvierdaagse Sparta Vorden
6 Soos Kranenburg
6 SWO Vorden, Open Tafel
8 Bejaardenkring Vorden
9 SWO Vorden, Open Tafel

10 Jong Gelre, Buitensportdag te
Twello

11 De Snoekbaars, onderlinge
kompetitie

11 SWO Vorden, Open Tafel
13 SWO Vorden, Open Tafel
16 Jubileumverloting Concordia
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 Tuinfeest Hamparty
18 SWO Vorden, Open Tafel
20 De Snoekbaars, onderlinge

kompetitie
20 Soos Kranenburg
20 SWO Vorden, Open Tafel
23 Jong Gelre Vorden, barbecue
23 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
27 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel

Aanwinsten
openbare
bibliotheek
Miller, Inette-Brand en de schepen;
Aderontsteking, spataderen en aam-
beien: uitgebreide handleiding; Graaf,
Hermine de-De maan; Tur, Pramoedya
Ananta-Het glazen huis; Hollander
Bronder, Wil den-Boerin in Frankrijk;

Johanna; Chase, Truddi-Als konijn
gilt; Schwinger, Julian-Einstein..en
daarna; Dis, Adriaan van-Zilver; Ma-
rugg, Tip-Weekendpelgrimage; roman;
Deitghton, Len-Operatie Andreas;
Visser-Roosendaal J.-Omnibus; Mou-
rad, Kenizé-Uit naam van de dode
prinses; Velzen, Herman van-De ken-
nismaking; Keuper, Hans-Volksi-ymen;
Dorsten, H. van-Een eeuw Gerefor-
meerde Kerk in Vorden.

Politievflfia GROEP VORDEN

Wederom werden er snelheidscontro-
les gehouden op de Ruurloseweg, de
Zutphenseweg en de Hengeloseweg te
Vorden. De controles werden uitge-
voerd tussen 8.30 en 15.00 uur. Er wer-
den in totaal 1280 voertuigen gecontro-
leerd waarvan er 106 de toegestane ma-
ximumsnelheid overschreden. De
hoogst gemeten snelheid bedroeg 148
km/uur. Alle controles vonden plaats
buiten de bebouwde kom van Vorden.

Momenteel vinden er regelmatig ver-
nielingen plaats aan de afrastering van
weilanden gelegen aan de Pastorieweg

te Vorden. Ook werd er schade toege-
bracht aan een in een weiland staande
weidepomp. De schade bedraagt toch
al gauw weer enkele honderden gul-
den. Een ieder die inlichtingen kan ver-
schaffen omtrent de identiteit van de
dader(s) wordt verzocht contact met
ons op te nemen.

Op de parkeerplaats aan de Dorpsstraat
te Vorden werd een beschadigde auto
aangetroffen. Bij nader onderzoek
bleek dat de auto in Groenlo betrok-
ken was geweest bij een aanrijding.

Windmolenbakkers
Het is al weer zo'n vier jaar geleden dat een vijfentwintigtal bakkers uit
Zutphen en de wijde regio het initiatief namen tot het oprichten van het
Gilde van de Windmolenbakkers. In een tijd als deze, nu de consument
steeds kritischer wordt en meer let op de kwaliteit en de smaak van wat
hu eet, is het niet verwonderlijk dat deze samenwerking een groot
succes blijkt te zijn.
De bij het Gilde aangesloten bakkers
werken nauw samen met de molenaars
van de beide windmolens waar zij hun
meel van betrekken; de Hackfortermo-
len in Vorden en de Wilpermolen in
Wilp. In deze molens wordt de rogge
en tarwe nog op de ouderwetse manier
gemalen, tussen twee grote molenste-
nen. Door deze wijze van malen blijven
de vitaminen en mineralen optimaal
bewaard.
Bij fabrieksmatig gemalen meel treedt
volgens de Gildebakkers smaakverlies
op doordat bij het malen het meel ver-
hit wordt.
Dat de consument dit smaakvolle 'mo-
len'brood waardeert, leiden de Gilde-
bakkers af uit de toenemende vraag
naar juist dit brood. De aangesloten
bakkers stemmen hun receptuur, prij-
zen en produkten op elkaar af, zodat ze
duidelijk als een eenheid naar buiten
treden. Tijdens de Landelijke Molen-
dag, op 13 mei, zijn zowel de Hackfor-
termolen als de molen in Wilp ge-
opend voor het publiek. De molens

zijn dan in bedrijf zodat belangstellen-
den kennis kunnen nemen van de am-
bachtelijke wijze waarop hier het meel
gemalen wordt.
De aangesloten bakkers spelen op deze
Molendag in met een geheel nieuw
produkt: de Honingbol. Dit luxe
brood, van molenmeel vervaardigd, is
met Zwitserse room en honing gevuld
en kost bij alle aangesloten bakkers
2,95 gulden. Ook voor moederdag een
heerlijke traktatie! Als deze eerste aktie
van de gezamenlijke Windmolenbak-
kers bij het publiek aanslaat, zijn de
bakkers van plan om in de toekomst
wat vaker met akties naar buiten tre-
den. Plannen zijn er volop bij deze ak-
tieve groep bakkers. Op het ogenblik
onderzoeken de Gildebakkers of er bij
de consument behoefte bestaat aan
biologisch gebakken brood, zonder
enige toevoegingen. Wie eens kennis
wil maken met de produkten van deze
Windmolenbakkers is van harte wel-
kom bij Bakkerij G. Oplaat, Dorps-
straat 11 in Vorden.

Openstelling tuinen
van de Wiersse

De tuinen van de Wiersse, één van de 8 (inmiddels i.v.m. grenswijzi-
ging v.d. gemeente Vorden 9) kastelen van Vorden, zullen in mei voor
het publiek worden opengesteld.
Dit jaar valt Tweede Pinksterdag vroeg:
op 15 mei. Op de Wiersse verwacht
men midden mei een weelde aan
bloeiende voorjaarsplanten: blauwe re-
gen (Wisteria) en de vroege klimroos
op het huis; weidebloemen, lelietjes
van dalen, dalkruid en Scilla hispanica
in de wilde tuin. Clematis montana, iris
trollius en de zich ontkrullende varens
zullen de pergola en de borders v an
lage tuin sieren. Door de zachte winter
bestaat er grote kans dat de vroege rho-
dodendrons en azalea's met Pinksteren
ook prachtig in bloei zullen staan. Ook

op 28 mei zijn de tuinen weer openge-
steld. Dan zullen alle rhododendrons
in de 16 ha. grote tuin en het in Engelse
stijl aangelegde park uitgekomen zijn
en zal de volle voorjaarsweelde van
wei-, bos-, border- en pergolaplanten te
bewonderen zijn.

Openstelling
De Tuinen van De Wiersse zijn open
op: maandag 15 mei (Tweede Pinkster-
dag) en zondag 28 mei.



VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus ren nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van •>en elektrische
bediening d.m.v Somfy moto-
ren. Niet a!leer« vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur
• M

^ieterse
Hackforterweg 19,
Wichmond. Tel. 05754-517

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Voor Pinksteren hebben wij
weer Pinkstersloffen voor U.

Heerlijk rozijnenbrood,
gevuld met spijs.

Echt je proeft't
bij uw

Verwen moeder met een heerlijk
ontbijt; maak keuze uit onze
geweldige sortering brood en

broodjes en speciaal voor haar:

Room-Kersen Brood
en nieuw:

Festival-brood
en, voor de koffie,

'n feestelijke Ta art o. a.:
kwark —mokka

chipolata — vruchten
slagroom

Alles natuurlijk vers van de
Warme Bakker!

Wij wensen u 'n prettige dag.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphencewvg 18. Vorden, tel. 1384

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

AKTIE AKTIE

JEUGD RA 777
tb. v. nieuwbouw kantine

AUTOWASSEN
zaterdagmorgen 13 mei a.s. 9.00-12.00 u.

bij Schoenaker, Kranenburg
bij Bodega 't Pantoffeltje, Vorden

AKTIE 5.00 per auto AKTIE

NIET VERGETEN!!

ZONDAG 14 MEI A.S.
BLO E ME N D AG
Bij ons vele leuke fleurige attenties voor
de allerliefste moeder van de héééééle
wereld.

* gezellige bloemstukjes
* volop verse snijbloemen
* extra veel rozen
"planten en plantschalen
* terra cotta potten
"... en nog veel meer

VOOR SPECIALE MOEDERDAG AANBIEDINGEN
KIJK BIJONS IN DE WINKEL!!

Bloemenspeciaalzaak

Zutphenseweg 5

dijkman
Vorden Tel. 05752-1334

Glas. hup in
de glasbak

MOEDERDAG
Vele soorten muziek op:

CD, LP en MC
bij Platen ba r

PHNHEVDEEL
MEUIEL- EN WJTENHUI?

"hengelo(gld)

Verschillende
Taarten en Gebakstukken

voor Moeder
Of die lekkere Leonidas bonbons!
IJsje toe met Moederdag

_van 7,15 voor 5,25

Scholier ijs
BOOMSTAM_
Urtaart RIGOLETTO van 8,95 voor 6,25

IJstaart BOLERO van 8,95 voor 6,25

SERENADE van 4,30 voor 3,1 O

BANKETBAKKERIJ
J. WIEKART
TEL 17 50

Ruime sortering
Moven piek ijs

Specialiteit
Zwaneha/zen

Foto Hans Temmink wint bronzen
medaille bij 'Colour Art Photo6

ZONDER UW
SïlUN ZIJN WU

HUI

Heraem
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

RADIO OPNAMEN AVRO'S 'KOPEREN KO EN NIKKELEN NEUS'
OP ZONDAGMIDDAG 21 MEI PRESENTATIE: KRIJN TORRINGA

METEEN KEUR AAN NEDERLANDSE ARTIESTEN
(zie Contact volgende week)(zie uoniaci voigenae weeïg

kaarten a f 10,— in voorverkoop verkrijgba
* zaal open: 14.00 u. * aanvang: 14.30 u.

•aar

Voorprogramma met HANS VERSNEL
(Neaerlandse Tommy Cooper)

* opnames 15.30-17.30 u.

Deskundig Woodboy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN

HEGJRO
RUURL.O BV

Tel. 05735-1661

van parket- en plankenvloeren
met Woodboy- waarborg l

' UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

Beide Pinksterdagen geopend

Restaurant , Almen

Voor uw bruiloften en feesten
ons zalencentrum met de vele mogelijkheden.

Ook tourist menu.
Bel voor informatie: 05751-1296.
Adres: Scheggertdijk 10 - 7218 NA Almen

ZALENCAPACITEIT VAN KLEIN TOT600 PERSONEN. GELIJK-
VLOERSE KEGEL- EN BO WLINGBA NEN EN EEN SCHIETKELDER.
JEU DE BOULES. GROTE GOED VERLICHTE PARKEERPLAATS.

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

z.v.v. VELOCITAS
Tot 1 juni 1989

kunnen nieuwe herenleden
zich onder voorbehoud

aanmelden.

Telef. info en opgave bij:
H. Spithoven

Tel. 05752-1904.

Ook zij n nieuwe dames/eden
nog steeds we/kom.

Koos Alberts:

'Wie geeft
denkt aan
een ander'

Gehandicapten kunnen
vaak meer dan velen
denken. AVO-Nederland
kan hen daarbij helpen.

Geef alsjeblieft gul aan
de nationale collecte. >O
Want: wie AVO-Nederland steunt, geeft een ander soms
dé kans van zijn of haar leven.

wist/» 21 «r

AVO-Nederland
Tel. (033) 75 33 44
Postbus 850, 3800 AW Amersfoort.

Beschermvrouwe H.M. de Koningin

In de jaarlijkse 'Colour Art Photo' wedstrijd, met als motto 'Liefde is...' heeft foto Hans Temmink uit
Hengelo Gld een bronzen medaille gewonnen voor zyn ingezonden foto, waarin het het moeilijke onder-
werp voortreffelijk wist te visualiseren.
Tijdens het congres op 16 en 17 april te
Winterswijk werden alle inzendingen
getoetst op het fotografisch zo goed
mogelijk weergeven van het onderwerp
'Liefde is...'. Verder werd elke inzen-
ding beoordeeld op de fotografische
techniek en de algehele afwerking van
de foto. 'Het is belangrijk voor elke fo-
tograaf om zijn creativiteit en vakman-
schap te meten met andere vakgeno-

ten. Zodoende kan creatief en vakma-
tig beter werk aan de klanten worden
geleverd', aldus voorzitter Henk Goud-
berg van 'Colour Art Photo', terwijl hij
de bronzen medaille aan Foto Hans
Temmink overhandigde.
'Colour Art Photo' is de internationale
groep van vakfotografen, in tien euro-
pese landen, die zicht tot doel hebben
gesteld het niveau van de vakfotografie

te verbeteren. Vermeldenswaard is dat
Polen en Spanje onlangs tot de groep
zijn toegetreden.
Foto Hans Temmink heeft het lidmaat-
schap in 'Colour Art Photo' verworven,
omdat het vakniveau boven het Neder-
lands gemiddelde ligt. Door het veel-
vuldig deelnemen aan nationaal en in-
ternationale seminars zal het werk van
Foto Hans Temmink in de toekomst
steeds meer allure krijgen.

De wereld binnen uw bereik in de Openbare Bibliotheek. Voor f 28 - per jaar kunnen wij u
het volgende aanbieden: • boeken uit eigen bibliotheek- en het interbibliothecaire leenverkeer
• een keur van bladmuziek • tijdschrïften.w.o. consumentengids, kunstbeeld, e.a. • uitgebrei-
de collectie compact-disks en langspeelplaten • gratis raadplegen van encyclopedieën, woor-
denboeken, telefoonboeken, trein-bus boeken • aktuele dokumentatie • fotokopiëren • gratis
lezen van de dagbladen.
Tot en met 17 jaar is dit gratis en 65+ kaarthouders krijgen korting.
Kom naar de bibliotheek waar u vriendelijk wordt ontvangen door onze medewerksters.

Deze advertentie wordt aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.



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

Voor een schitterende moederdag
D

Diverse 14 karaats
gouden ringen met echtdiamantje

voor maar 69.- per stuk.

tve<i

D

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien

DISCOTHEEK
INVENTION-CONCORDIA
PRESENTEERT:

VRIJDAG 12 MEI Grote Prijs van H engel o
MET: DOXOLOGYO PHARAOH O DON'T ASKO RESQO COVIK

ZATERDAG 13 MEI THe ÖOSt C/l'SCO /Al tOW/1
MET TOP 40, GEPRESENTEERD DOOR DJ. RONNIE

1E PINKSTERDAG _ , .
ZONDAG 14 MEI De beste oude en nieuwe

2E PINKSTERDAG
MAANDAG 15 MEI

Dansen met het TOPORKESTËIeU
DISCOBAR OOK GEOPEND MET DJ. JEAN

*** PRETTIGE DAGEN TOEGEWENST ***

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

L Mi
^^,

Mister Steam is tt huur bij:

IN LUTTELE SECONDEN VAN O TOT 100

HEL 1NK
'VORDtN ZUTPHENStWEG »'tL 05752 1514

De Beer Professioneel is loupezuiver ingesteld
op de wensen van de grootverbruiker. We doe-
len nu even niet op ons uitgebreide assortiment
ijzerwaren, gereedschappen, machines en veilig-
heidsartikelen, maar op de snelle levertijd. Als u
aan een van onze baliemedewerkers om l doos
schroeven vraagt bijvoorbeeld, staat deze in 'no
time' voor u. Maar als u er 100 wilt, vergt ook
dat slechts luttele seconden.

En nu we het toch over snelheid hebben: onze
eigen vervoersdienst is dagelijks actief in de ge-
hele regio Oost.

P R O F E S S I O N E E L

Industr.terr. "De Mars'
Kleine Belt 3, Zutphen
Telefoon 05750-18411
Fax 05750-11845

Tapijten

U kunt bij ons een keuze maken
uit de kollekties van o.a.:

Bonaparte
Desso
Goud Garant
Parade
Tredford HTI
Tete

Bij aankoop
van? meter

tapijt
de 8e meter

GRATIS

Onze openingsaanbiedingen gelden
vanaf vrijdag 12 mei t/m zaterdag 27 mei.

Gordijnen

Maak bij ons uw keuze uit de
kollekties van o.a.:

Christian Fisbacher
Ado

Gardisette
PeJa

Interplan
u*v* Jf o KKobefab
Garad Garant

Bi j aan koop
van 9 meter

gordijnstof
de 10e meter

GRATIS

Openingsaanbiedingen
speciaal voor Moederdag

Sierkussens 9,95 per stuk 3 stuks 25,—
Smyrna tafelkleden
extra laag geprijsd
Acryl plaid voor 29,75
Halfwollen plaid V00r 49,75
Scheen/vollen plaid V00r 79,50

Ouderwetse theebeurs
in moderne dessins 49,7 5

Bij aankoop van een matras
een hoesmolton CADEAU

Bij aankoop van een hoofdkussen
een molton kussensloop *• Q Qr-voor i y,y o
Bij aankoop van een douche gordijn
een zakje ringen CADEAU

interieuradviseur

WARNSVELD, Rijksstraatweg 39-41. tel. 05750-26132
WICHMOND, Hackforterweg 19, tel. 05754-517



Heren Vorden kampioen
door zege op Brummen

Het winnende Waterpoloteam Vorden '64 Heren I
Staand v.l.n.r.: Harold Kolkman, Frans karmiggelt, Arjan mengerink, Kier Knol, Martin Siebelink, Mare Besselink. — Zittend
v.l.n.r.: André Karmiggelt, Riek Groot Roessink, Freddy Dijkman, Jaap Stertefeld, Barry Olthof, Rudi Sloot. — Liggend: Han
Berenpas. - Ontbrekend: Marck Karmiggelt, Herwin Wilgenhof. FOTO: FREDDY DIJKMAN

De heren van Vorden zyn zondagmiddag dankzij een overtuigende 17-1 zege op Brummen 2 kampioen
geworden. In de eerste periode nam Vorden een 5-0 voorsprong dankzy goals van Arjan Mengerink 3x;
Harold Brinkman en Han Berenpas. Via een strafworp bracht Martin Siebelink in de tweede periode de
stand op 6-0; Freddy Dijkman en Jaap Sterteveld zorgden voor een 8-0 stand. De derde periode werd
afgesloten met de stand 14-0. Andre Karmiggelt 2x; Frans Karmiggelt 2x; Arjan Mengerink en Rik Groot
Roessink scoorden de Vordense doelpunten. Nadat Arjan Mengerink 2x en Martin Siebelink in de laatste
periode de stand op 17-0 hadden gebracht, scoorden de heren van Brummen tegen 17-1.

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

Voetbalvereniging Vorden
hoopt op financiële steun van
de Stichting 'Vordens Sport
Park'
Het bestuur van de voetbalvereniging 'Vorden' zal haar leden donder-
dagavond 18 mei goedkeuring vragen voor de plannen met betrekking
tot de bouw van een nieuwe accomodatie (clubhuis en kleedgelegen-
heid). Voor dit doel is een speciale buitengewone ledenvergadering
uitgeschreven. De kosten van de nieuwbouwplannen bedragen ca.
650000 gulden. De komende twee weken zullen nog gesprekken ge-
voerd worden met onder andere het gemeentebestuur en het bestuur
van de 'Stichting Vordens Sport Park'.

Verzoek
Inmiddels is bij het Vordens Sport
Park een verzoek van de voetbalclub
binnengekomen waarbij gevraagd
wordt om een financiële bijdrage van
25000 gulden en een verzoek om 75000
gulden te kunnen leden tegen een gun-
stig rentetarief. Henk de Jonge, voor-
zitter van de Stichting Vordens Sport
Park hierover: 'Zoals bekend heeft de
Nedac/Sorbogroep in 1987 ter gelegen-
heid van haar 25-jarig jubileum 100000
gulden beschikbaar gesteld voor de
aanleg van een nieuw sportpark in de
direkte omgeving van de kom van het
dorp. Een sportpark waar niet alleen de
voetbalvereniging 'Vorden' kon wor-
den ondergebracht maar ook bijv. de
tennisvereniging.

Daarnaast zouden er mogelijkheden
geschapen worden voor sporten die
momenteel in Vorden nog niet be-
oefend (kunnen) worden. Aanleiding
tot deze geste van de Nedac/Sorbo di-
rektie was, dat gezien het bungalow-
project, de W Vorden op de huidige
plek zou moeten verdwijnen, hetgeen
dus gezien de ontwikkelingen achteraf
niet het geval zal zijn. 'Vorden' blijft
gewoon op de huidige lokatie. De
100000 gulden is toen ondergebracht in
de Stichting Vordens Sport Park', aldus
Henk de Jonge. 'Het klopt inderdaad
dat 'Vorden' verzocht heeft om 25 mil-
le uit deze 'pot' te kunnen krijgen.
We hebben er binnen de Stichting in-
middels over gesproken alsmede over
het verzoek van 'Vorden' om een geld-
lening met de Stichting te kunnen aan-
gaan. Volgende week komen we op-
nieuw bij elkaar om alles nogeens op
een rij te zetten en zullen wij de voet-
balvereniging 'Vorden' ons standpunt
kenbaar maken', zo zegt de Jonge.

Flink gat
Jan van Ark, voorzitter van 'Vorden'
heeft goeie hoop dat 'Vordens Sport
Park' goedgunstig op het verzoek van
zijn vereniging zal reageren. 'Dat
neemt niet weg dat er in onze begro-
ting nog een flink gat zit. Ons oor-
spronkelijke plan van een nieuw club-
gebouw met acht kleedkamers hebben
we inmiddels laten varen. Te duur. We
gaan nu uit van zes kleedkamers', aldus
Jan van Ark. Behalve de nieuwe kanti-
ne en kleedgelegenheden zijn er nog
een aantal andere bijkomende kosten
zoals een verlichting op het oefenter-
rein, inventaris, grasmaaier e.d. Totaal
budget 650000 gulden.
De W Vorden heeft in de afgelopen
jaren dankzij vele akties, onder andere
de wekelijkse bingo, in totaal 425000
gulden opzij kunnen leggen. Zou de
Stichting Vordens Sport Park daadwer-
kelijk 25000 gulden schenken dan res-
teert er altijd nog een tekort van twee
ton. Jan van Ark: 'Wij hopen uiteraard
op een financiële bijdrage van de ge-
meente en dan met name een bijdrage
voor de post kleedkamers. Voor de ver-
gadering van 18 mei zullen wij hierom-
trent meer weten'. Jan van Ark acht het
niet onmogelijk dat de gemeente Vor-
den bij haar standpuntbepaling ten
aanzien van een financiële gemeentelij-
ke steun, eveneens zal laten meewegen
dat in de toekomst tot privatisering van
de velden zal worden overgegaan.
'De gemeente heeft ons diverse keren
te kennen gegeven voorstander te zijn
van privatisering. Momenteel heeft de
voetbalclub nog een huurkontrakt tot l
juli 1991', aldus Jan van Ark. Hoe het
ook zij, 'Vorden' zal voor de ontbre-
kende gelden 'de boer' op moeten en
gedwongen zijn leningen af te sluiten.
In elk geval gaat het bestuur van de

voetbalclub er vanuit dat in de vergade-
ring vai^S mei alle cijfers keurig voor
de led^H) een rij staan. En zij hebben
dan he^ratste woord!!

Bredevoorts
zomerprogramma
Het Bredevoortse zomerprogramma
ziet er als volgt uit:
Achterhoekse marktdagen: Vrijdag en
zaterdag 7 en 8 juli; vrijdag en zaterdag
21 en 22 juli. Alle vier dagen rond de
historische Markt en het sfeervolle
plein 't Zand in het oude hart van Bre-
devoort.
De Gelderse kindermarkt: Zaterdag 15
juli, eveneens op 't Zand en de Markt.
Honderden kinderen uit de Achter-
hoekse bevolken het oude centrum van
Bredevoort. En duizenden genieten
van de ongedwongen sfeer en van de
onbevangen kooplui in de dop.
Excursies door Oud-Bredevoort: Op de
zaterdagen 5,12 en 19 augustus.

Voorjaarstijdrit
4 Achtkastelenrij ders'
De VRTC 'De Achtkastelenrijders'
hield op de Varsselring een voorjaarsrit
over een afstand van 10 km. Er werd in
twee groepen gereden. Bij de A-rijders
werd Peter Makkink eerste in een tijd
van 14 minuten en 10 seconden; 2 Ger-
rit Oplaat 14.28; 3 Evert van de Wal
15.03. Bij de B-rijders werd Gerard
Lentferink eerste in een tijd van 16 mi-
nuten; 2 Harry te Linde 16.12 en 3 An-
dre Eskes 16.17.

Voetbal
Uitslagen zondag 7 mei
senioren
Rietmolen 2-Vorden 3 2-5 (Vorden 3
kampioen); Vorden 4-Erica 6 2-5;
SVBV 3-Vorden 5 4-2; Vorden 6-
Eerbeekse Boys 6 2-2; Socii 5-Vorden 7
3-0; Vorden 8-Pax 11 5-1 (Vorden ge-
promoveerd).

Uitslagen zaterdag 6 mei
junioren
Vorden Al-Concordia Wehl Al 0-2;
Vorden Bl-Eibergen B2 10-1; Vorden
B2-Wilp BI 2-1; Vorden B3-Schalkhaar
B2 13-1; Vorden C2-SSSE Cl 4-3.

Uitslagen pupillen woensdag
3 mei
Vorden Fl-Be Quick Fl 2-3; Vorden
F2-Warnsveldse Boys Fl 3-0.

Zaterdag 6 mei
Erica E3-7-Vorden El-7 1-3; Vorden
Fl-Spc. Brummen Fl 3-4; Vorden F2-
EricaF10-3.

Maandag 8 mei
Wilhelmina SSS D 1-Vorden Dl 5-0;
Vorden D2-Gazelle Nieuwland D2 0-3.

Programma 13 mei
Het Dl, El en het Fl zevental nemen
deel aan het toernooi van de SV Vaas-
sen met als tegenstander Groen Wit,
WSV, WWNA, Wissel en Vaassen. Er
wordt ook een strafschoppenwedstrijd
gehouden voor alle deelnemers. Van
ieder team plaatst zich l speler voor de
finale.

Maandag 15 mei
(Tweede Pinksterdag) neemt het F2 ze-
vental deel aan het toernooi van Be
Quick Zutphen waar de tegenstanders
zijn: WSV, Apeldoornse Boys en Be
Quick.

Pax speelt in
Wichmond
Op Tweede Pinksterdag (15 mei a.s.)
speelt het Hengelose Pax, uitkomend
in de Ie klasse KNVB, een wedstrijd
tegen een combinatie-elftal van spelers
van W Baakse Boys, SV Steenderen
en SV Sociï. Trainer H. van Geel (van
de SV Socii) heeft met het combinatie-
elftal al een paar maal geoefend om
tegen Pax zo goed mogelijk voor de dag
te komen. De wedstrijd wordt geleid
door G. Nijenhuis. Als grensrechters
zullen optreden J. Tijssen, voor het
combinatie-elftal, en D. van Dam voor
Pax. De verzorging van het combinatie-
team is in handen van B. Smale.

dit jaar zeer moeilijk te voorspellen. Dit
wordt veroorzakt door een andere op-
zet van de zondagcompetitie. Ieder
team speelt 7x tegen een wisselende
tegenstander en daardoor blijft de
spanning tot het laatste moment ge-
handhaafd.

Uitslagen zondagcompetitie
Doesburg-Vorden mix. jun. 6-2; Scha-
pekolk 3-Vorden mix sen. 2-6; Vorden
heren 1-Schapekolk l 5-1; Ter 1-
Vorden heren 35-1; Vorden heren 3-
Voorst 4-2; Vordne heren 4-Manege 2
3-3.
In verband met Pinksteren zullen er
a.s. weekend geen competitiewedstrij-
den plaatsvinden!!

LR en PC De
Graafschap
Ponies
Op Hemelvaartsdag gingen de ponyrij-
ders met prachtig weer naar het con-
cours in Lochem. De goede vorm was
duidelijk aanwezig, want er werden zes
prijzen mee teruggenomen. Saskia Vre-
man behaalde met Hamed de Ie prijs
in de Ml-dressuur met 130 punten. Su-
zanne Hartman won ook een Ie prijs
met Alferdy in de Ll-dressuur met 136
punten, terwijl Jorien Heuvelink met
Sarah een 2e prijs won in de B-dressuur
met 123 punten. Bij het B-springen be-
haalde Rinie Heuvelink in de cat. B een
Ie prijs, terwijl Janet Zomer met Kelly
en Nicole Douma met Mixi in hun
klasse de 5e, resp. 7e prijs behaalden.
Op zondag 7 mei werd met veel succes
in Silvolde gereden. Jorien Heuvelink
reed met Sarah 2 proeven in de B-
dressuur en behaalde een 2e en een 3e
prijs met 125 en 124 punten. Saskia
Vreman behaalde wederom een Ie
prijs in de Ml-dressuur met 130 punten
met Hamed. Rinie Heuvelink behaalde
de Ie prijs in de B-dressuur met haar
pony Lucky met 131 punten. Ook Ni-
cole Dauma viel met Mixi weer in de
prijzen. Zy behaalde de Ie prijs in de B-
dressuur met 128 punten.

Ratti-Witkampers Paarden
Een goed gemotiveerd Ratti startte
zondagmorgen de wedstrijd met een
sterk offensief begin, heflbn dan ook
al vrij snel resulteerde in^&n 1-0 voor-
sprong. Doelpunt gemaakt door Ingrid
Temmink. Helaas was dit niet voldoen-
de want voor ze de rust ingingen was
het al 1-2. Een spectaculaire tweede
helft met aanvallend v^Mbal leverde
voor ons helaas geen do^onten meer
op. En zoals het wel vaker gebeurd:
niet de besten maar de gelukkigsten
hebben gewonnen.

Tennis
De afgelopen week is er intensief com-
petitie gespeeld. Alle partijen konden
door het prachtige lenteweer doorgang
vinden. In tegenstelling tot de vooraf-
gaande week werden deze keer veel
partijen in het voordeel van VTP be-
slist.

Uitslagen dinsdagcompetitie
dames
Vorden 1-Ruurlo 2 4-1; Ruurlo 3-
Vorden 2 5-0; Lochem 3-Vorden 3 5-0.

Uitslagen
woensdagcompetitie junioren
Winterswijk 1-Vorden Jun. mix 1-4;
Vorden jun. jongens-De Kei 12-4.

Zaterdagcompetitie
Deze dag bleek voor veel teams een
gelukkige dag, er konden veel winst-
punten bijgeschreven worden, zowel
bij de junioren als ook bij de senioren.
Gaan er dan toch kampioenen aan de
horizon gloren? Zonder meer is dit van
toepassing op het junioren mixteam,
dat werderom een 5-0 overwinning kon
bijschrijven. En wat te denken van het
Ie mix team dat plotseling de kansen
op een 2e plaats (of wordt het toch nog
een Ie??) in het vooruitzicht lijkt te
krijgen.

Uitslagen zaterdagcompetitie
Winterswijk-Vorden jun. mix 0-5; Vor-
den jongens t/m 14 jaar-De Kei 6-0;
Vorden jongens t/m 17 jaar-
Winterswyk l 0-6; Vorden sen. mix 1-
Neede 2 5-0; TC Zuid 3-Vorden sen.
mix 2 1-4; LTC Zuthpen-Vorden sen.
mix 3 1-4; De Hoven 1-Vorden heren
2-4; Vorden veteranen-LTC Doetinc-
hem 0-6.

Zondagcompetitie
Net als de zaterdag competitieteams
bleken de zondagteams extra gemoti-
veerd om deze week een overwinning
op hun rekening bij te schryven. Wie,
wat, waar kampioenen zullen vallen is

Het concours voor de paarden was op
zondag 7 mei in Lochem. Vier combi-
naties reden zich in de prijzen. Amely
Overmars behaalde met Anita de 2e
prijs in de B-dressuur met 130 punten.
Bij het M-springen behaalde Wim Len-
selink met Grando de 3e prijs en Rita
Winbergen met Charlie de 7e prijs. Bij
het B-springen won Heleen Klein Bre-
teler met Bliksem de 6e prys.

Dammen
Damnachtvan Vorden
In de nacht voor Hemelvaartsdag orga-
niseerde Damclub Vorden voor het
vierde achtereenvolgende jaar de Dam-
nacht van Vorden. In totaal 77 deelne-
mers streden om de geldprijzen, die er
te verdienen waren mede door finan-
ciële bijdragen van Zaal d'Olde Smidse
en de Rabobank. In de hoofdklasse was
Henk Ruesink als eerste uit de voor-
ronde gekomen. In de finale bleek hy
echter zijn kruit verschoten te hebben;
hij eindigde uiteindelijk als 5e. Wieger
Wesselink, derde na de voorronde, re-
kende in de finale af met alle konkur-
renten en finishte als eerste met 40
punten.
Oud-DCV-er Tjeerd Harmsma bleef
gedurende de gehele nacht ongeslagen
(als enige), en eindigde als 2e met 37
punten. Derde werd de uit Schiedam
afkomstige Rob van Eijk, die geronseld
was voor deelname voor de Vordense
delegatie in Praag. Henk Hoekman
plaatste zich ternauwernood voor de 2e
finalegroep, maar wist deze uiteindelijk
wel te winnen. Henk Grotenhuis werd
4e. In groep 3 won Dick Siegers uit
Westerhaar, groep 4 was eveneens voor
een Westerhaarspeler, Eddy Hilberink
en groep 5 werd gewonnen door Kees
Spruyt uit Middelburg. In groep 6,
kwamen liefst 4 DCV-ers uit.
Simon Wiersma bleek de wakkerste en
werd groepswinnaar. Voorzitter Theo
Slutter, die samen met wethouder
Aartsen het startschot gaf, kwam als
eerste over de streep in de voorronde.
Hier bleef het bij: de 2 punten die hy in
de finale erbij haalde, leverde niet meer
dan een 6e plaats op. G. Trapman uit
Driebergen werd eerste met 37 punten,
gevolgd door Peter Staal uit Apel-
doorn. Het computerprogramma
DIOS-87 had uiteraard weinig last van
vermoeidheid en klom langzaam maar
zeker omhoog. De 34 behaalde punten
waren goed voor een derde plaats.

In groep 2 een Apeldooraspeler aan
kop, nl. veteraan Teun van Wermes-
kerken. Henk Klein Kranenbarg werd
hier 4e. Distriktsjeugdleider Johan
Beltman bleef de rest ruim voor in de
3e finalegroep, o.a. voor Martin Boers-
broek die 3e werd en Jacques Ebben
die als 5e eindigde. Oud-voorzitter Han
Lankhaar was met enkele clubmaten
uit Amsterdam naar Vorden gekomen.
Hiervan was Arie van Duin winnaar
van de 4e groep, waarby Lankhaar zelf

als 3e eindigde. In de tweede klasse was
het distrikstskampioen sneldammen
Albert van de Boor die ruim afstand
nam van het peleton. Hij eindigde 7
punten voor zyn clubgenoot Cees
Groep. Gert Hulshof plaatste zich nipt
voor de finale en werd 5e. In de tweede
groep won Gerco Brummelman voor
o.a. Mark Klein Kranenbarg en de laat-
ste groep werd gewonnen door Rik
Slutter.

Gelders kampioenschap
Gerrit Wassink is Gelders kampioen
geworden. Nadat hij in een inhaalbeurt
tegen Vamo Morseld een benauwde la-
veerparty remise hield, sloeg hij in de
slotronde wederom toe met een over-
winning op Marco de Koning. Wassink
is hierdoor tevens geplaatst voor de
halve finales van Nederland. Henk
Hoekman remiseerde met Hans Lada-
ge en werd 5e, niet genoeg voor plaat-
sing.

Bekercompetitie
Komende donderdag speelt het tweede
team van DCV thuis tegen BDV Brum-
men voor de beker. De Brummenaren
komen lager uit dan DCV 2, dus er
moet gewonnen worden om door te
kunnen bekeren. Dit lijkt geen onmo-
gelijke opgave. Het eerste team mag,
door het winnen van de beker van vo-
rig seizoen, dit jaar optreden in het lan-
delijke bekertoernooi. De eerste wed-
strijd is komende zaterdag in d'Olde
Smidse tegen ADG Amersfoort, ook
een van de tegenstanders in het ko-
mende seizoen. Ook de bekerwedstrijd
tussen NOAD Nymegen en DEZ Wes-
terhaar wordt in het clublokaal van
DCV gespeeld.

Fietsvierdaagse
Achtkastelenrijders
DE VRTC 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseert vanaf maandag 19 juni t/m
donderdag 22 juni voor de tiende keer
in successie een fietsvierdaagse.

Hemelvaartsrit 'De
Graafschaprijders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' uit
Vorden organiseerde Hemelvaartsdag
een oriënteringsrit over een afstand van
50 kilometer. Door de heren G. en D.
Versteege was een rit uitgezet in de di-
rekte omgeving van Vorden. Het aantal
deelnemers bedroeg 37. De start was
's morgens by café Schoenaker. Hier
was tevens de finish gepland. De heer
W.D. Wisselink reikte aan de volgende
personen de pry'zen uit: Auto's A-
klasse: l B.. Regelink, Vorden; 2 HJ.
Cortumme, Toldijk; 3 J. van HufFelen,
Epe. Idem B-klasse: l P. Reinders, Zut-
phen; 2 H. Horsting, Vorden; 3 G. te
Velthuis, Halle. Toerklasse (leden): l
H. Bulten, Vorden; 2 G. Mennink,
Ruurlo; 3 R. Scheffer, Zweelo. Idem
(niet-leden): l M. Maalderink, Toldy'k;
2 G. Koenders, Zutphen; 3 L.G.H. Jo-
link, Doetinchem. De heren W. Klein
Herenbrink uit Didam en J.C.G. Spruit
uit Doetinchem kwamen elk met 310
strafpunten in aanmerking voor de aan-
moedigingsprys.

Waterpolo
Kampioensfeest waterpoloërs
Na afloop van de met 17-1 afgesloten
wedstrijd tegen Brummen 2, waardoor
de heren van Vorden kampioen wer-
den, kregen alle spelers van hun te-
genstanders een bloemetje aangebo-
den. Vervolgens ging het Vordense ge-
zelschap naar zaal d'Olde Smidse waar
ook de dames van het eerste team de
kampioenen een bloemetje aanboden.
Tevens werd er uit volle borst een kam-
pioenslied gezongen, dat speciaal voor
deze gelegenheid door de dames was
ingestudeerd. Marieke Velhorst bood
namens het bestuur van 'Vorden '64'
gelukwensen aan. Op deze bijeen-
komst werd bekend gemaakt dat 'Vor-
den '64' het volgend seizoen met twee
herenteams zal uitkomen. Desire Wes-
terveld die zondag haar laatste wed-
strijd bij de dames l speelde, kreeg van
haar medespeelsters bloemen aangebo-
den.

Dames Vorden verliezen met
10-11 van IJsselmeeuwen
De dames van Vorden hebben in een
spannende wedstryd met 10-11 van de
derde uitgave van IJsselmeeuwen ver-
loren. De eerste periode werd afgeslo-
ten met de stand 3-3. Voor Vorden
scoorden Debbie Kraayeveld 2x en Ka-
rin Rouwenhorst. In de tweede periode
namen de dames uit Zutphen een 5-6
voorsprong. Desire Westerveld scoor-
de de Vordense tegengoals. IJssel-
meeuwen liep in de derde periode uit
naar 7-10, waarna Vorden in een span-
nende vierde periode tot 10-11 terug
kwam. Desire Westerveld scoorde in
die laatste twee periodes in totaal vijf
maal.
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