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Benoeming nieuwe
burgemeester waarschijnlijk per
l augustus
Tijdens het bezoek dat de commissaris van de Koningin woensdag ter
gelegenheid van de adoptie van het oorlogsmonument, aan Vorden
bracht heeft het Vordense college nog wel even van,de gelegenheid
gebruik gemaakt om te informeren op welke termijn de benoeming
van de nieuwe burgemeester van Vorden te verwachten is.

Commissaris Mr. M. de Bruijne ver-
telde dat er nog wat gegevens over de
kandidaten nagezonden worden en
dat hij binnenkort de aanbevelingen
naar de Minister zal zenden.
Het gaat in dit geval niet alleen om
Vorden, in nog vier andere Gelderse
gemeentes moet een burgemeester
benoemd worden.
Naar aanleiding van het gesprek met
de commissaris verwacht loco-burge-
meester J.F. Geerken dat de aanvan-

kelijk genoemde datum van l juli nau-
welijks haalbaar is. "Ik denk zelf eer-
der aan de datum l augustus", aldus
de heer Geerken die eraan toevoegde
dat Mr. de Bruijne met geen woord ge-
rept heeft over een mannelijke of
vrouwelijke burgemeester!
Het was de commissaris uiteraard wel
opgevallen dat de pers destijds bij de
behandeling van de profielschets no-
gal uitvoerig over de gebeurtenissen
in Vorden heeft geschreven!

In de Ned. Hervormde Kerk te Vorden werd woensdagavond een
herdenkingsdienst gehouden om de slachtoffers uit de Tweede
Wereldoorlog te herdenken. De dienst werd geleid door Ds. H.J.
Zwarte uit Doorwerth.
Na afloop van deze dienst ging men naar de Algemene Begraaf-
plaats waar de heer J.F. Geerken, loco-burgemeester van Vor-
den, een krans legde. Aan deze plechtigheid werd medewerking
verleend door het Vordens Mannenkoor.

Expositie Riek
Schagen
De Vordense kunstenares Riek Scha-
gen organiseert vanaf Hemelvaarts-
dag 12 mei tot en met zondag 15 mei

een expositie van olieverfschilderijen
en gouaches.
Deze expositie vindt plaats in Studio
"Riek Schagen" aan de Enkweg 17a in
Vorden.

Naast bestaande werken exposeert

Riek Schagen ook een, aantal nieuwe
gouaches. Het ligt in de bedoeling dat
zij haar studio in de zomermaanden
nog enkele malen voor het publiek zal
openstellen.

Begin van dit jaar hield Riek Schagen
een expositie in Hotel Pueblo in Beni-
dorm.

Deze eerste "buitenlandse" expositie
kreeg in Spanje een uitstekende pers.
Bovendien was de publieke belang-
stelling dermate groot dat Riek Scha-
gen heeft besloten om ook het ko-
mende winterseizoen weer een expo-
sitie in Spanje te gaan houden.

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 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.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

wethouder J.F. Geerkert
op afspraak. iÊ

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

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

1. Collecte
De vereniging AVO Nederland heeft
een vergunning gekregen om te col-
lecteren van 16 tot en met 21 mei
1988.

2. Onkruidbestrijding op wegen en trot-
toirs
Op wegen en trottoirs schiet het on-
kruid weer snel de grond uit. Vooral
bij nat weer heeft dit invloed op de
goede begaanbaarheid van de wegen
en trottoirs. Het onkruid moet daar-
om bestreden worden. Aan een che-
mische bestrijding valt niet te ontko-
men. Hoewel het minst onvriendelij-
ke middel gebruikt wordt, is enige
schade aan het milieu onvermijdelijk.
Het is dan ook begrijpelijk dat velen
geen voorstander zijn van het gebruik
van deze middelen,
l juni a.s. zal met de chemische be-
strijding worden begonnen, afhanke-
lijk van de weersomstandigheden. In-
dien u het trottoir, de weg of het pad
vóór uw woning zelf schoonmaakt dan
zal die plek bij de chemische bestrijding
worden overgeslagen.

3. Secretaris-generaal Lemstra van het
ministerie van VROM spreekt op sym-
posium over de Achterhoek
De secretairs-generaal van het mini-
sterie van Volkshuisvesting en Ruim-
telijke Ordening heeft op een sympo-
sium in Doetinchem gesproken over
onder andere de Achterhoek binnen
het kader van de vierde Nota over de
ruimtelijke ordening.
In deze nota komt Oost-Gelderland

ter sprake als het gaat om de eigen
kwaliteiten van regio's. Het toekomst-
perspectief van een regio als Oost-
Gelderland moet gezocht worden in
de eigen kwaliteiten en niet als afgelei-
de van ontwikkelingen en andere re-
gio's. Het gaat daarbij met name om
twee aspecten:
- het unieke landschappelijke karak-

ter van het gebied en
- de aansluiting op ontwikkelingen

over de grens heen.
Uit nationaal oogpunt gezien is het
kleinschalige landschap met zijn
sterke verweving van funkties van
zeer grote waarde, waarbij het met na-
me gaat om de recreatieve en ecologi-
sche betekenis. Behoud van de land-
schappelijke karakteristiek staat voor-
op, naast de mogelijkheid tot verdere
natuurontwikkeling. Daarnaast is
Oost Gelderland een van de gebieden
die in aanmerking komt als gebied
met strategische watervoorraden.

Schaalvergroting landbouw
In een gebied waar 80% van de grond
een agrarische bestemming heeft,
moet terdege rekening worden ge-
houden met de toekomstige ontwik-
kelingen in de landbouw. Die ontwik-
kelingen lijken te gaan in de richting
van schaalvergroting. De daling van
het aantal landbouwbedrijven in de
toekomst zal doorgaan. Door het gro-
te aantal varkens (1,5 miljoen) zijn de
mestoverschotten groot, met alle ge-
vaar voor verdere aantasting van het
grond-en oppervlaktewater. Daarom
wordt in de nota voorgesteld om de

Achterhoef; samen met Twente en
Noord-Drenthe, tot onderwerp van
studie te maken als het gaat om de
landschappelijke kwaliteit en de stra-
tegische watervoorraden.

4. Parallelweg Vorden — Ruurlo; Rijks-
weg 841
De Loco-burgemeester en de Wet-
houder hebben een voorlichtingsbij-
eenkomst van rijkswaterstaat bijge-
woond over de aard van een parallel-
weg van Vorden naar Ruurlo. De plan-
nen verkeren in een zover gevorderd
stadium dat deze in september aan de
belangstellenden gepresenteerd kun-
nen worden.
Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat de
werkzaamheden na goedkeuring van
de plannen, de planologische inpas-
sing en de grondaankopen in 1992 ge-
start kunnen worden. Het werk wordt
in fasen uitgevoerd.
De parallelweg komt aan de zuidzijde
van de Ruurloseweg, aansluitend aan
de bestaande parallelweg in Kranen-
burg. Deze weg is bestemd voor lang-
zaamverkeer. De breedte wordt 4 me-
ter, om de 800 meter komt een aan-
sluiting op de rijksweg.
Ten behoeve van de bereikbaarheid
van de woningen aan de noordzijde
van de weg tussen de Enkweg en de
Hamelandweg is tevens een ontslui-
tingsweg van 4.00 meter breed gepro-
jecteerd.
Als bekend is wanneer de plannen aan
belangstellenden getoond kunnen
worden, zal hiervan uiteraard mede-
deling worden gedaan.

CONTACT*
een goed

en graag gelezen
blad •

NIEUWS v/d KERKEN

Avondjeugddienst:
"Wees die je bent"
Zondagavond a.s. zal er een interker-
kelijke jeugddienst worden gehouden
over het thema "Wees die je bent!" Je-
zelf kunnen en durven zijn in een tijd
waarin dat best moeilijk is. De groep
bepaalt toch vaak hoe je je moet ge-
dragen?
Ds. Doornweerd uit Halle zal het the-
ma uitwerken en muzikale medewer-
king wordt verleend door een groep
PABO-studenten uit Doetinchem die
enkele eigentijdse leideren zullen zin-
gen.
De dienst wordt gehouden in de Ned.
Herv. Kerk.

Feestelijke dag in de Geref.
kerk: Intrede van predikant
Drs. P.W. Dekker
In een stampvolle kerk met ruim 140
genodigden uit alle delen van het
land, maar hoofdzakelijk uit het Frie-
se Twijzelerheide, heeft Drs. Pieter
Willem Dekker Zondagnamiddag z'n
intrede gedaan. In de voormiddag-
dienst was Ds. Dekker bevestigd door
z'n vriend Drs. S. Poelman van Nijver-
dal, die in z'n predikatie Ds. Dekker

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

vergeleek met de apostel Johannes,
die de apostel der liefde werd ge-
noemd. "Het wezenskenmerk van Ds.
Dekker is z'n liefde voor mensen, zo-
dat ook hij een aspostel der liefde mag
worden genoemd".
In het "Achterhuus" van de Geref.
Kerk was voor ca. 75 mensen een kof-
fietafel ingericht en konden de gasten
genieten van soep, belegde broodjes
en salade.
In de namiddagdienst werden onder
de genodigden opgemerkt vertegen-
woordigers van B&W waaronder de
loco-burgemeester, Dhr. Geerken,
idem van de Classis Zutphen, en van
de plaatselijke kerken. Ds. Dekker
preekte naar aanleiding van Prediker 7
vs. 8: "Het einde van een zaak is beter
dan het begin". "Men zou denken dat
de Prediker (koning Salomo) een pes-
simist was, niets is minder waar. Hij
zegt ook "eet uw brood met vreugde"
en "geniet van uw leven met de gelief-
de van uw jeugd". Het begin van het
leven is de hulpeloosheid van de jong-
geborene, het doel is het einde: het
ontmoeten van onze hemelse Vader".
Drs. Dekker werd toegesproken door
de voorzitter van de Geref. kerkeraad
dhr. H.W. Groot Enzerink, door de
heer P. Dekker van Hengelo, voorzit-
ter van de beroepingscommissie, door
Ds. Stolte de consulent gedurende de
vakaturetijd, mede sprekend namens
de classis Zutphen, door ds. Klaassens
namens de N.H. Gemeente, door Drs.
Hartelman van de R.K. parochie na-
mens de Raad van Kerken, en door de
heer Gosse van der Ploeg, voorzitter
van de kerkeraad van de Geref. Kerk
van Twijzelerheide, de vorige stand-
plaats van Ds. Dekker. Ds. Dekker
diende elke spreker op bondige wijze
van repliek.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Geen;
Ondertrouwd: Geen;
Gehuwd: R.M. Foederer en V. van
Buuren; G.J. de Vries en S. Sleebos.
Overleden: J.C. ten Pas, oud 74 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

Bebouwde kom
km 1(1785

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

R.K. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Donderdag 12 mei, Hemelvaartsdag: 9.00
uur ds. P.W. Dekker, herv./geref. eredienst
in de Gereformeerde Kerk.
Zondag 15 mei 10.00 uur ds. K.H W. Klaas-
sens, dienst van Schrift en Tafel; 19.00 uur
Interkerk. Jeugddienst, Voorganger: ds.
H.W. Doornweerd uit Halle, Koffie na,
m. m.v. Pabo Koor.

Gereformeerde Kerk Vorden
Donderdag 12 mei, Hemelvaartsdag: 9.00
uur drs. P.A. Dekker.
Zondag 15 mei: 10.00 uur drs. P.W. Dekker
van Vorden; 19.00 uur ds. H.W. Doorn-
weerd uit Halle, Interk. Jeugddienst in de
N.H. Kerk, m.m.v. Pabo Koor.

Weekenddienst tandarts
12-13 mei W.F. Haccou, Vorden, tel. 05752-
1908; 14-15 mei P. Scheepmaker, Ruurlo,
tel. 05735-2513. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.30-
12.00 uur.

Weekenddienst huisarts
Hemelvaartsdag: praktijk dr. Vaneker, tel.
2432. 14-15 mei dr. Haas, tel. 1678. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

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

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 14 mei 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafelde Hekje
Contactpersoon mevr. Wolters, tel. 1262.
Graag bellen voor half 9.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen V orden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Openingstijden dierentehuis
1)6 Bronsbergen", Warnsveld

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

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



Scheggertdijk 10
Tel.: 05751-1296

Restaurants, bars, kegelbanen, bowlingbanen en schietkelder.
Zalen van klein tot zeer groot (ca. 600 pers.).
Altijd welkom, zo ook op Hemelvaartsdag en de beide Pinksterdagen
Indien mogelijk gaarne reserveren.

MAANDAG 16 MEI
MEIMARKT

DE HELE DAG OPEN

MODECENTRUM

RUURLO

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

Pretty markt
Zwem en Polover.

Vorden '64
Zaterdag 2 juli

Heeft u nog spulletjes
op te ruimen?

Wij komen ze graag bij
u ophalen;

bel even tel. 2668!

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

vrijdagmiddag
13 mei 1988

van 2 tot 8 uur
organiseren

de gezamenlijke
vordense

bloemisten

weer
de jaarlijkse

geraniummarkt
op het

marktplein
te vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

met
Televisie

reparaties
direct

Pure luxe voor uw voeten: sandelet met
verrukkelijk zacht vpetbed en softleren
banden. Voor vrije tijd en drukke job.
Maten 2y2 - 8y2.

m||dlssa

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten

UW DEALER

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

Deze week bij

Snackcounter

„de Rotonde
3 Vleeskroketten halen
2 betalen!

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

OPSPORING VERZOCHT

HET BESTUUR VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN

ZOEKT

VRIJWILLIGERS
VOOR HUN SPELEN,

TE HOUDEN OP 17.18 EN 19 AUGUSTUS 1988.

BELANGSTELLENDEN

MOETEN MINIMAAL 14 JAAR ZUN

EN KUNNEN VOOR INFORMATIE

BU DE VOLGENDE PERSONEN TERECHT:

P. ROUWEN - tel. 2460

C. ZIEVERINK - tel. 1932

E. STOKKINK - tel. 2694

Ak je voor een topmerk kiest

verlang je ook de beste service.

tt aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig vrij, zat: 13-14 mei

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
alustiana's

1 5 voor

5,95

MAANDAG
16 mei

500 gram

Andijvie
panklaar 150

DINSDAG
17 mei

500 gram

Raapstelen
panklaar 150

WOENSDAG
18 mei

500 gram

Spitskool
panklaar 150

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Koopt U ook Uw brood
bij de bakker die zelf bakt?
U proeft het verschil!
Zo uit de oven in de winkel
Verser kan niet! V^IND/VIOLENB/JKKERS

AANBIEDING:

Gevulde boterkoek van5,25voor 4,75
Vlaai Abrikoos of Kersen van 5,25 voor 4,75

Sneeuwster vanervoor 5,75
De enige échte Vordense Mik NU 4,50

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

BIEFSTUK-
WEEKEND

Bietst uk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Een geslaagde barbecue? Wij zorgen ervoor!

Vraag vrijblijvend informatie.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Runder Rolletjes
5 halen

4 betalen DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

oterhamworst
100 gram 0,99

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 k.io 6,95

grove 1 MO 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

WOENSDAG GEHAKTDAG

magere Priklapjes
1 küo 17,45

Borstlapjes
1 küo 13,90 A

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi
1 kilo 6,25

h.o.h. gehakt 1 küo 6,95
Rundergehakt

1 kiio 9,90
^ magere

Varkenslapjes
1 kilo 6,95

benen en bikinilijn harsen
HUIDVERZORGING

uulta

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

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

Kwekerij
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg

Tel. 05753-1395

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

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

Ct

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

IMPRALINE
BRUIN

EEN VEILIG
ALTERNATIEF

VOOR
CARBOLINEUM

- brandt niet op huid en planten
- voor tuinhout, bielzen en steigers
na droging reukJoos en geeft niet af

- prettig te verwerken, ook over
oude lagen carbolineum.

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

BOUWMARKT

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



Met grote dankbaarheid denk
ik terug aan de belangstelling
van velen na het overlijden van
mijn lieve man

Gerrit
Bloemendaal

Voor mij was het een troost uw
hartelijk medeleven te onder-
vinden. Langs deze weg betuig
ik hiervoor, mede namens de
kinderen en kleinkinderen,
mijn oprechte dank.

A. Bloemendaal-Haverkamp

Vorden, mei 1988.

G.H. Sterringa
huisarts

t/m 20 mei GEEN PRAKTIJK.

Voor patiënten wier achter-
naam begint met A t/m K
wordt waargenomen door de
praktijk van dr. Vaneker, Zut-
phenseweg 62, tel. 2432.

Voor patiënten wier achter-
naam beg i nt met L t/ m Z wo rdt
waargenomen door dr. Haas,
Christinalaan 18, tel. 1678.

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

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
goed onderhouden Lederen
3-zits bank. Tel. 05752-1971.

• Wie kan ons (grote) gezin
ontlasten door 4 uur per week
als hulp in de huishouding bij
ons te werken? Telefonische
reacties: 05752-3522.

• Wegens omstandigheden
gratis af te halen: Jonge
hond, ingeënt en ontwormd,
teef, zwart, lief karakter. Tel.
05752-6756.

• Weggevlogen: vogeltje
Agapomis personata (blauw),
kaal aan de borst. Tegen belo-
ning terug te bezorgen, tel.
05752-3475.

• IK ZOEK werk in de huis-
houding. Wilt u mij dan bel-
len! Na 5 uur.
Ook een meisjesfiets te
koop! tel.: 2986.

• VERLOREN:
Fototoestel „Canon" op
maandagmiddag 2 mei tussen
16-17 uur in de omgeving
Kruisdijk/Stroodijk.
De eerlijke vinder wordt vrien-
delijk verzocht het fototoestel
terug te bezorgen bij Reurslag
p/a fam. Nijenhuis, Lindense-
weg 2, Vorden.

• TE HUUR:
Wegens vertrek paarden naar
Friesland, drie grote paar-
denstallen te huur met ge-
bruik verlichte dressuur en
springbak. Prijzen vanaf
f 100,- p/m. Incl. weidegang.
Inl.: Paardenpension Peppelen-
bosch, Vorden, tel. 05752-
2340.

U komt toch ook op de

Toneelavond
21 mei!

Toneelvereniging
„Linde-

zaal „Schoenaker"
aanvang 20.00 uur

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

H J. Berenpas
en

H J. Berenpas-Ruesink

Hopen op zaterdag 14 mei a.s.
met kinderen en kleinkinderen
hun 40 jarig huwelijk te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.30 tot 17.30 uur
in zaal „Schoenaker", Ruurloseweg 64,
K ranenburg/Vorden.

7251 KB Vorden
mei 1988
Wildenborchseweg 1.

Man'na Onsten k
§̂
§

en

Rudie Steen blik
gaan trouwen
op vrijdag 20 mei 1988
om 10.00 uur in het Gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke inzegening
zal plaats vinden om 14.45 uur
in de Ned. Hervormde Kerk te Vorden.

Wij houden receptie
van 16.15 uur tot 17.30 uur
in „'t Pantoffeltje", Dorpsstraat 34
te Vorden.

Holskampweg 5, Vorden
Nieuwenhuisweg 4, Vorden

Ons adres:
Lankhorsterstraat 11, 7234 ST Wichmond.

Rob Kroese
en

IrmaOlthof
zijn blij
U te kunnen vertellen,
ook namens onze ouders,
dat wij gaan trouwen
op vrijdag 20 mei 1988 in het
Gemeentehuis te Vorden
om 11.00 uur.

Het Kerkelijk huwelijk wordt ingezegend
door Ds. K.H.W. Klaassens om 13.45 uur
in de Ned. Hervormde Kerk
te Vorden.

Gelegenheid om te feliciteren
is er van 15.15 uur tot 16.45 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Ons adres is:
Het Kerspel 28, 7251 CV Vorden.
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7 mei j.l. waren wij

W.L. Winkel
en

A.D. Winkel-Pardijs
40 jaar getrouwd.

Wij hopen dit D.V.
op vrijdag 20 mei a.s.
samen met onze kinderen en
kleinkinderen te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00-16.30 uur in „de Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Mei 1988.
Almenseweg 33, 7251 HN Vorden.

In plaats van kaarten

Op zaterdag 21 mei hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 45-jarig huwelijksfeest
te vieren.

J. Voskamp
en

J.H. Voskamp-Wonnink

Een ieder die ons hiermee wil feliciteren
kan dat doen van 15.00 tot 17.00 uur
in zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Mei 1988.
Galgengoorweg 3, 7251 JC Vorden.

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken
voor de belangstelling bij de heropening van
Rest -Grill-Snackcounter „ de Rotonde "

fam. Korhorn

In plaats van kaarten

Op donderdag 19 mei 1988
hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen
ons 55-jarig huwelijksfeest te vieren.

A J. Zweverink
en

J.P.B. Zweverink-Zweverink

Als u ons hiermede wilt feliciteren
bent u van harte welkom
op onze receptie van 20.00 tot 22.00 uur
in de zaal „de Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

Hengeloseweg 5
„de Steenkamp"
7251 PA Vorden

ft is lekker van
de Keurslager

Heden overleed in het verpleeghuis „N uova" te Vorden,
na een betrekkelijk kortstondig ziekbed, onze lieve zus-
ter

Aaltjen Bosch

op de leeftijd van 79 jaar.

's-Gravenhage: B. Bosch
's-Gravenhage: E. Bosch
's-Gravenhage: P. Bosch

Vorden 5 mei 1988
„Huize N uova"

Correspondentieadres:
Mevrouw B. Bosch, Wijndaalderhuis, flat 23,
Catharina van Renesstraat 8
2551 GM 's-Gravenhage.

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaats gehad.

| VOOR HET
WEEKEND RECEPT:

Tartaar 7,75
500 gram

•
TIP VOOR DE
BOTERHAM:
uit eigen Worstkeuken:

Casselerrib
100 gram 1,98

Ontbijtspek

100 gram 1,25

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

Ardenner schijf
100 gram 1,10
mmmmm

KEURSUGER

SPECIAL

Marokkaanse
kip

100 gram 1,95

Kipfilet met
appel, ananas,

abrikoos en
rozijnen.

DIT WEEKEND

EXTRA VOORDELIG:

gep. Snitzeis
100 gram 1,25

DINSDAG:

Verse Worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

WOENSDAG:

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

Rundergehakt
500 gram 5,98

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees.

Wij zijn wegens vakantie

gesloten
van 11 tot 19 mei

Voor spoedgevallen kunt u bellen:
AJ. Wentink (05752) 3592.

Electro Technisch Installatie Buro

Dekker Etectro BV
VORDEN - Zutphenseweg 8 -Tel. 2122

Alles van eigen kwekerij
Stamfuchsia's uitzoeken - NU 7,50

Geranium' S, hang en staand
Franse en Spaanse geraniums.

, hang en staand

Perkplanten

Op vrijdag 13 mei
(vrijdag na Hemelvaart)
is ons kantoor de gehele dag

gesloten
Administratie- en

Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK

salvia - vleitig liesje - begonia - ageratum
petunia - afrikaan - lobelia - alisum - zilverblad
verbena - goudsbloem - struikmargrietjes
perk dahlia - pantoffel plantje - knolbegonia
tabaksplant - anjer - portulak - pluimhanekam
en coleus

l, 2 zakken voor 10,—

Bamboe bonestokken, 10 voor 17,50

Bloembakken en balkonbakken
in plastic en steen - ook gevulde bakken

Kom gerust eens kijken
bij

Hallseweg 43 - 7025 ET Halle (de weg van Zelhem naar Halle)

Telefoon 08343-1530

Gevraagd: voor de ochtenduren

Huishoudelijke hulp
en in het weekend

Part-time serveerster

Restaurant Grill

Tel.: 05752-1519

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij cc n sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en vcr-
/orgen uij op stijlvolle wijze de uit vaart.

MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: \ orden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Noor informatie over uitvaarher/ekerinnen:

A.d. Hcrendsen. Strodijk M. Vorden. 05752-1844

Rabobank "Keijenborg" BA.
zoekt voor spoedige in dienst treding een:

administratief medewerker m/v
Functie omschrijving:
- de gevraagde functionaris zal binnen de administratie

alle voorkomende werkzaamheden moeten verrichten.
Daarnaast zal incidenteel, assistentie aan het kasgebeuren
verleend dienen te worden.

Functie eisen:
- opleiding op HAVO niveau
- bereid tot het volgen van een functiegerichte opleiding
- flexibele en actieve opstelling
- affiniteit met betrekking tot automatisering
- leeftijd circa 18 jaar.

Sollicitaties:
- binnen 14 dagen aan de directeur van de bank,

de heer M.B.W. van Hal, Postbus 13, 7255 ZG Keijenborg.

Rabobank tS



Vakantieaanbieding
ALLEEN BIJ ONS KOSTEN

BANDEN
BIJVOORBEELD:

155-12 van f 80,65 voor 78,-

155-13 van f 86,50 voor 78,-

165-13 van f 91,50 voor 85,-

175-70-13 van f 96,- voor 92,-

185-70-13 van f 99,- voor 95,-

incl. BTW en montage.

Bij aankoop van vier banden
ballanceren gratis en
uitlijnen f 25,-

accl

KLAAR TERWIJL U WACHT
EN U RIJDT WEER ZO

AUTOBEDRIJF

BENNY WENTING
Molenenk 2 - 7255 AX Hengelo (Gld.)JI
tel. 05753-3300 •

Ongelooflijk

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

OS juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Werkgroep G.O J.
zoekt nog steeds

gastadressen
voor jongeren.

Voor info tel. 05735-2238.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

r interieuradviseur
Aft ....

Sieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. Uitzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

„'N IBINK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman J r.

Uw inlijstwerk
wordt door ons

vakkundig
verzorgd

Keuze uit ca. 50 soorten.

Scherpe prijzen!

Schildersbedrijf - Verfhandel

O

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

«529.-

Speciaal voor ons ontwikkelde Altrex
een zwarte aluminium industrieteckter

met 3x9^
normen van de hulzen in uw

VeHtse automatisch* valhaaken
toprol Optimaal bcdî ning*-
gemak tijdera rwrt utec±»uiY«rt
tekende gevet

• Extra bredesportsn met test-
b<*istiri3 350 kg! 'n Ladder-
Icvertang gegarandeerd.

• Afe ladder tegen de gevel
Maximaal uitgeschoven
lengte 6.4 m.

• Als trap tot een
werkhbogte van 45 m.

• Past In dk schuurtje door

Ucht m gewicht (19 kg)

De Beer Professioneel B.V.
Groothandel: Industrieterrein "De Mars"
Kleine Belt 3-Zutphen
Telefoon (05750) 11 8411
Detailverkoop: Spittaalstraat 22 - Zutphen
Telefoon (05750) 1 80 40.

. 7251

fons Jansenee -
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

Slaapzakken
met schoonheidsfoutjes

vanaf
bij de

PRNNEVQEEL
Ruurloseweg 2 - Hengelo G ld.

Aan alle inwoners van Vorden.

Het bestuur van de Kindervakantiespelen
vraagt voor de volgende zaken uw medewer-
king:

Wilt u voor ons bewaren:
Lucifersdoosjes - Toiletrolletjes
Keukenrollen - Blikken
Bekers (plastic) - Restanten stof
Restanten leer - Wol, papier enz, enz.

Heeft U spulletjes voor ons, bel dan:
F. Zieverink, tel. 1932 of
E. Stokkink, tel. 2694.

en het wordt opgehaald.

LMB. VORDEN B.V.
Industrieweg 13 Vorden - Tel. 05752-3163

Als officieel CASE-INTERNATIONAL
dealer staan wij garant
voor goede en snelle service.

trakteren

zijn uiterst compleet uitgevoerd, o.a.
- 16 -f- 8 volledig gesynchroniseerde

versnellingsbak bij de XL-serie;
- sens-o-draulic hefsysteem
- keuze uit vele type's en uitvoeringen.

Vraag eens vrijblijvend een prijsopgave

LAAT NU DE ZON MAAR KOMEN.

3 STUKS: 25,-
m m m mTOPJES - T-SHIRIS - POLO'S - HEMDEN

;;Malle tnatf;^^

illllllil̂

Volop aktuele

Hoertlotft».

||

J

Dorpsstraat 7-9 - 7251 AA Vorden
Tel. 05752-1567 RUURLO

en betaalbare mode.'
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Commissaris De Bruijne aanwezig bij
adoptie oorlogsmonument
In gezelschap van o.m. de heer J J1. Geerken, loco-burgemeester van Vorden, wethouder Mr. Slingenberg
en de heer J. Ritter van de Stichting Februari '41, was de commissaris van de Koningin in de provincie Gel-
derland Mr. M. de Bnüjne, woensdagmorgen aanwezig by de adoptie-overdracht van het Oorlogsmonu-
ment en 2 oorlogsgraven in Vorden.

In het kader van een educatief projekt,
waarvan het begrip vrede en vrijheid
en de oorlog '40-'45 een onderdeel is
kwamen na afloop van de adoptieo-
verdracht alle leerlingen en docenten
van de groepen 7, 8 van de basisscho-
len in Vorden naar de raadszaal van
het gemeentehuis.
Commissaris de Bruijne, loco-burge-
meester J.F. Geerken en de heer J.
Ritter van de Stichting Februari '41
hielden een korte toespraak.
Genoemde scholieren die bij de adop-
tieoverdracht van het monument op
het Emmaplein en bij de adoptie van
de oorlogsgraven op de Algemene Be-
graafplaats eveneens aanwezig waren,
kregen ter herinnering een vaantje
aangeboden. Voor elke school was er
een plaquette. De heer J. van Mee-
rem, direkteur van de openbare basis-
school dorp bedankte het gemeente-
bestuur van Vorden voor de ontvangst
en de aangeboden attenties.

NIEUWS IN T KORT

• Geslaagd
Afgelopen woensdag slaagde aan het
Twents Conservatorium te Enschede
onze plaatsgenoot Joop Boerstoel
voor zijn eindexamen klarinet. Hij
werd opgeleid tot docerend musicus.
Naast de bevoegdheid tot het geven
van klarinet-lessen is Joop Boerstoel
nog in opleiding voor het praktijkdi-
ploma Harmonie- en Fanfare direktie,
eveneens te Enschede.
Tevens volgt hij privé-lessen voor sin-
fonie-orkest-dirigent bij de van radio
en televisie bekende dirigent Jan Stu-
len.

• De Zonnebloem
De Zonnebloemafdelingen Zutphen
en Vorden houden maandag 16 mei
a.s. voor de eerste maal een dagboot-
tocht voor bejaarden en gehandicap-
ten met de M.P.S. "De Maasvallei".
Vanuit Vorden zullen 35 personen
hieraan deel nemen.
Zij vertrekken van de kade in Zut-
phen. Voor lunch, consumpties en
ontspanning wordt op de boot ge-
zorgd en ook verpleging en dokter zijn
aanwezig.

• Stichting Sport en Recreatie
Zelhem

De Stichting Sport en Recreatie Zel-
hem maakt bekend dat vanaf donder-

dag 12 mei a.s. (Hemelvaartsdag) het
openluchtzwembad "Obbink Mark"
weer geopend zal zijn voor het pu-
bliek. Tijdens deze opening van
zwemseizoen '88 staat meteen de eer-
ste aktiviteit op het programma, na-
melijk het traditionele "dauwzwem-
men".

Verdere gegevens betreffende ope-
ningstijden, zwemabonnementen,
zwemlessen en de te houden aktivitei-
ten dit seizoen zijn vanaf bovenge-
noemde datum verkrijgbaar aan de
kassa van het zwembad. De voorver-

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Duitse biefstuk
Voor Duitse biefstukken kunt u heel goed rundertartaar nemen. Zo'n biefstuk
wordt een "steak a cheval" wanneer u op elke biefstuk een spiegelei doet.
Reken voor 4 personen op 400 gram tartaar, 2 uien, l eierdooier, melk, bloem
(koffie)room en eventueel l eetlepel kappertjes uit een potje.
Snipper l ui en snijd de tweede ui in uiterst smalle ringen. Haal de ringen uit el-
kaar. Roer l eierdooier samen met 2 eetlepels melk goed los. Meng de tartaar
met gesnipperde uien, losgeroerde eierdooier, zout en peper.
Vorm van de aangemaakte tartaar 4 ballen. Maak ze een beetje plat en haal ze
heel licht door de bloem. Verhit in een passende koekepan 75 gram boter. Wacht
tot het schuim grotendeels is weggetrokken. Bak de biefstukken snel aan weers-
zijden bruin. Neem ze uit de pan en houd ze warm. Verwijder de helft van de
bakboter. Fruit in de resterende bakboter de uienringen zolang tot ze wat kleur
hebben gekregen. Schep ze met een schuimspaan uit de pan en leg ze bij de bief-
stukken.
Voeg 1,5 deciliter water (of bouillon) toe en roer alle aanzetsels van de bodem
van de pan goed los. Laat er even de kook over komen. Zeef het vocht in een
klein pannetje. Roer er vlak voor het opdienen 3 eetlepels room (op kamertem-
peratuur) door en breng alles nog even aan de kook. Roer er daarna, noodzake-
lijk is het niet, de kappertjes door.
Leg de biefstukken op een voorverwarmde schaal. Schik op elke biefstuk een
deel van de gefruite uienringen. Schenk de saus erover of geef de saus er apart
bü.

TIP: Vrijwel alle jonge voorjaarsgroenten smaken goed bij Duitse biefstuk. U
kunt er echter ook heel goed een frisse gemengde salade (kropsla, tomaten en
komkommer) en knapperig gebakken of gefrituurde aardappelen bij geven.

Bereidingstijd: 30 minuten. Energie per portie: plm. 1955 KJ (465 kcal).

koop van abonnementen is tot en met
10 mei in het gemeentehuis te Zel-
hem.

• Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
belegt vrijdagavond 13 mei haar voor-
jaarsledenvergadering in de Kapel in
de Wildenborch zal worden gehou-
den.

Behalve de "normale" jaarverslagen
zal tijdens deze vergadering uitge-
breid aandacht worden geschonken
aan het 75-jarig bestaan dat Jong Gel-
re zoals bekend dit jaar viert.
Na afloop van de vergadering worden
er in de schietkelder van de Kapel
schietwedstrijden georganiseerd.
Voor de beste schutters zijn er enkele
leuke prijzen beschikbaar gesteld.

• Fietstocht Deurdreajers
De Karnavalsvereniging "De Deur-
dreajers" organiseert op Hemelvaarts-
dag een fietstocht onder het motto
"Gezelligheid kent geen tijd". Het ver-
trek is vanaf de Christus Koning Kerk.
Bij slecht weer gaat de tocht niet door.
In twijfelgevallen kan men bellen
05752-2932.

• Openbare Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de Open-
bare bibliotheek:
Throw, Scott, De aanklager - Dor-
sten, Johan van, Gehucht aan de Us-
sel, Thijssing-Boer, Henny, Als dauw-
druppels op het land - Hoorn, Mar-
greet van, Het tweede geweten - Oz,

'Amos, Volmaakte rust - Gordimer,
Nadine, De milieubeheerders - Die-
deriks, H.A., Van agrarische samenle-
ving naar verzorgingsstaat - Zoomers-
Vermeer, J.P., De vrouwen van Klein
Bergvliet-Meer, Vonnev.d., Een war-
me rug - VanBalkenbrij en Arnhemse
meisjes - Alle cultuur is streven; ver-
zameling Huizingalezingen - Itten,
Johannes, Kunst en kleur - Laumer,
Keith, Het verloren geheugen -
Smith, Wilburg, Het goud van Natal -
Welt, Elly, Als het stil wordt in je hart -
Konsalik, Heinz, Het laatste lied van
de steppe - Oké, Jeanette, Langzaam
ontluikt de liefde - Potter, Dennis, De

zingende detective - Aichinger, Ilse,
De gebondene - Renault, Mary, De
stier uit zee-Nolan, Christopher, Un-
der the eye of the clock - Cohen-Solal,
Annie, Jean-Paul. Zijn biografie.

• Tussen de bosvogels
Op zondagmorgen 15 mei a.s. organi-
seert de Vogelwerkgroep N.W.-Ach-
terhoek een publiekswandeling onder
Ruurlo. Het vertrekpunt is parkeer-
plaats „Doolhof" aan de Hengelose-
weg, naast de pannekoekenboerderij
„de Heikamp". Duur tocht plm. 2 uur.
Deelname is gratis. Denk aan de ver-
rekijker en laarzen.

Wat gaat er gebeuren?
Onder leiding van leden van de vogel-
werkgroep gaat men, beginners en ge-
vorderden, kijken naar diverse bosvo-
gels. In het gebied komen voor: groe-
ne, zwarte en grote bonte specht, di-
verse roofvogels, t.v. sperwer, buizerd
en havik, goudvink, goudhaantje,
geelgors, kuifmees etc., etc. Ook ree,
eekhoorn, reptielen, bloemen en
mossen zijn in dit gebied aanwezig.
Mocht u meerdere inlichtingen wen-
sen dan kunt u zich wenden tot H J.
Harmsen te Lochem, tel. 05730-6241.

SPORTNIEUWS

• V.T.P. - Tennisnieuws
Uitslagen zondagcompetitie
Heren 3e klas: Vorden l - Holec: 2-4;
5e klas: Ludica 3 - Vorden 2: 4-2; Ju-
nioren 4e klas gem.: Lochem — Vor-
den: 3-5.
Voor de zondagcompetitie werden dit
weekeinde de eerste returnwedstrij-
den gespeeld. Na 4 competitieduels
heeft het Ie herenteam 8 punten ver-
zameld. Om het volgend seizoen in de
3e klas te willen blijven spekn zullen
in de 2 nog resterende wed^»en de
nodige punten binnengehaald moe-
ten worden.
De dit seizoen sterk spelende Jacco
Venhuis won wederom zijn single-
partij in 2 sets met 6-2 en 6^LRik de
Gruyter en Ruud Ubink wj^Pi in de
dubbel goed voor het 2e puni in deze
wedstrijd.
Het 2e herenteam heeft 10 punten na
4 wedstrijden. Met nog 2 thuiswed-
strijden voor de boeg moet dit team
zich in de 5e klasse kunnen handha-
ven, zij het dat er geen kampioenskan-
sen zijn.

Paul Wijers en Mark Karmiggelt zorg-
den voor de beide punten tegen Ludi-
ca 3 door hun singles te winnen. Dit
team was gehandicapt door het uitval-
len van Bas-Jan Venhuis in verband
met een spierblessure. Geert Ubink
speelde als invaller.

Uitslagen zaterdagcompetitie
Gemengd 5e klas: Vorden l — de Sto-
ven 3: 5-0; Vorden 2 - Voorst 1: 0-5;
Heren 5e klas: Eerbeek 3 — Vorden l:
0-6; 4e klas (vet.): Vorden l — Gorssel
2:3-3; Jun. jongens A: Almen l—Vor-
den 1: 0-6; Jun. gemengd B: Vorden l
• Neede 2: 5-0; Gemengd B: LTC
Zutphen 2 — Vorden 2: 2-3.

Het Ie team in de 5e klas gemengd
heeft ook de 3e wedstrijd op rij gewon-
nen met 5-0 en stevent zo recht op het
kampioenschap af. Het vorig jaar naar
de 5e klas gepromoveerde 2e team
vergaat het minder fortuinlijk. Met
slechts 3 punten uit 3 wedstrijden
moet het beste beentje voorgezet
worden om in de 5e klas te blijven.

• Treffers ongeslagen
Het eerste team van de tafeltennisve-
reniging "Treffers" dat vorige week
het kampioenschap behaalde, is ook
in de laatste competitiewedstrijd on-
geslagen gebleven.
De uitwedstrijd tegen NOAD l lever-
de een 1-9 zege op. S. Hovenkamp en
F. Schoenaker wonnen alle partijen
alsmede het dubbelspel. Fr. Hoven-
kamp kwam tweemaal tot winst.

Het tweede team van de Treffers wist
op verrassende wijze met 6-4 van de
kampioen Smash 3 te winnen. De
Vordenaren zijn daardoor in hun klas-
se definitief op de tweede plaats
geëindigd. Misschien zit er nog een
promotiekans is maar dat hangt nog af
van de landelijke degradatieregeling.
In de ontmoeting tegen Smash won
Rolf Gasper driemaal; Reind de Heus
won tweemaal. Beide spelers wonnen
ook het dubbel.

NCVB-nieuws
Op dinsdagavond 17 mei, de laatste
bijeenkomst van seizoen 1987/'88 ko-
men de heer en mevr. Grootjans uit
Borculo onze aandacht vragen voor
oude gebruiken en folklore in O. en N.
Nederland. Ze vertonen hierbij dia's
en zullen vertellen over jaarmarkten,
oogstgebruiken, St. Maarten, St. Ni-
kolaas enz.
De dag erna, dus woensdag 18 mei a.s.
gaan de dames van de NCVB op reis
door de bloeiende Betuwe en zullen
zij de Heilige Landstichting te Nijme-
gen bezoeken. Dit alles afgewisseld
met een koffietafel en diverse stops
om iets te drinken.

In Vorden meldpost
voor opsporing
huisdieren
Ons land kent een Stichting "Amive-
di", een landelijke opsporingsdienst
voor weggelopen huisdieren zoals
honden en katten. (Weggevlogen vo-
geltjes vallen er ook onder). In deze
contreinen is de Stichting nog niet zo
bekend en heeft ze alleen in Harfsen
"een post" waar men weggelopen
huisdieren kan melden.
Sedert enkele dagen verzorgt Mevr. J.
Zelle uit Vorden (tel. 05752-3128) ook

als post voor de Stichting "Amivedi"
gegevens over weggelopen huisdie-
ren.
Mevrouw Zelle: "Iemand die een
hond of poes kwijt is kan natuurlijk de
politie of het dierenverzorgingshuis in
Warnsveld bellen. Ze kunnen het dus
ook bij mij kenbaar maken. Ik verza-
mel de gegevens en verstuur die elke
week naar het hoofdkantoor in Den
Haag. Daar komen de gegevens uit
het gehele land binnen. Deze worden
op een lijst gezet, uiteraard ook de ge-
gevens van de gevonden dieren. Men-
sen die hun dier kwijt zijn en dit heb-
ben gemeld krijgen dan drie keer de
landelijke lijst toegezonden zodat ze
kunnen zien of hun dier erop staat".
Mevrouw Zelle wijst erop dat alles
kosteloos is. "Er zijn natuurlijk men-
sen die zo blij zijn dat ze hun huisdier
terughebben dat ze de Stichting 25
gulden overmaken. Maar nogmaals
het is niet verplicht".
Dat mevr. Zelle voor "Amivedi" is ge-
vraagd is niet zo verwonderlijk. "We
hebben thuis een hondentrimshop en
onlangs heb ik het EHBO diploma
voordieren behaald. En dan spreek je
wel eens iemand, je wordt gevraagd
om een "post" op te zetten en dan doe
je dat. Jazeker, ik heb zelf ook huisdie-
ren, een poes en een hondje. Meer
niet want dat wil mijn man niet heb-
ben", zegt ze lachend.

Voorstel college in meerjarenbegroting:

Forse stijging
onroerendgoedbelasting
Het college van B&W heeft in de meerjarenbegroting (die volgende
week zal worden behandeld) een voorstel gelanceerd om de onroe-
rendgoed belasting in 1989 en volgende jaren, jaarlijks met tien pro-
cent te verhogen. Dit is nodig om de tekorten die de komende jaren
worden verwacht, te dekken. Voor Vorden een forse verhoging te-
meer wanneer men bedenkt dat de jaarlijkse stijging van de Onroe-
rendgoedbelasting tot dusver drie procent bedroeg. Daarnaast willen
B&W de begrafenisrechten met 25 procent en de afvalstoffenheffing
met vijftien gulden per perceel verhogen.

In de meerjarenbegroting worden
voorstellen gedaan om de geplande
investeringen totaal ca. 2,9 miljoen
(de zgn. A-lijst) te dekken uit de reser-
ves. De reservepositie van de gemeen-
te Vorden daalt dan ook fors. De B-
lijst geeft een bedrag van 1,5 miljoen
aan investeringen te zien.
Plannen zijn er voor de aanleg van een
nieuwe brug aan de noordkant van het
kasteel. Een globaal ingesteld onder-
zoek heeft geleerd dat op een bedrag
van circa 120.000 gulden gerekend
moet worden. Overigens wordt het
projekt op de B-lijst geplaatst.

Wegenvergetering
De kosten van de verbetering van de
wegen in de buurtschap Delden 2e fa-
se worden bij uitvoering in asfalt ge-
raamd op f 433.000,00. Aanvankelijk
gingen de gedachten uit naar uitvoe-
ring in klinkers, maar thans blijkt dat
asfaltering goedkoper is.
Nu ervan subsidiemogelijkheden
geen sprake is stelt het college voor de
verbeteringswerken in de komende
jaren uit eigen middelen te bekosti-
gen. Voorgesteld wordt om de kosten
te putten uit de reserve wegen buiten
de bebouwde kom.
Ook zullen een aantal zandwegen ver-
hard worden. Hiermee is een bedrag
gemoeid van 476.000 gulden. De vol-
gende wegen komen voor verharding
in aanmerking: Oude Borculoseweg;
Fnzerinckweg; Hamsveldseweg;
Rommelderdijk; Reeoordweg; Joos-
tinkweg en de Giessenkampweg. In
totaal gaat het om 3180 meter.
De overige wegen komen volgens het
college uit landschappelijk oogpunt
niet voor verharding in aanmerking,
nog afgezien van de eventueel te ma-
ken kosten bij verharding. Aangezien
de verharding van zandwegen direkt
van belang is voor de aanwonenden
acht het college het verantwoord van
de aanwonenden een bijdrage te vra-
gen in de kosten van verharding van
50 procent.
Wellicht kan deze 50 procent bijdrage
van de aanwonenden geheel of ge-
deeltelijk achterwege blijven omdat
verwerken van brekerszand goedko-
per is en bovendien landschappelijk
gezien aantrekkelijker. Het college zal
de raad nog dit jaar over deze aangele-
genheid nader informeren.

Brandweer
Verder liggen er voorstellen om het
aantal brandweerlieden van 23 naar 34
te verhogen. Er worden voorbereidin-
gen getroffen voor uitbreiding van
twee brandweerlieden per jaar. Daar-
voor is een bedrag van 3000 gulden
per persoon nodig.
In 1987 is een onderzoek gestart naar
de mogelijkheid om de tankinhoud
van de brandweerauto te vergroten.
De huidige tankinhoud is onvoldoen-
de gebleken bij branden in het buiten-
gebied. Het Gewest is om advies ge-
vraagd.
Daarnaast heeft de brandweerkom-
mandant aangegeven dat het wense-
lijk is ook over een kleine brandweer-
auto te beschikken (manschappen-
wagen). Deze zal dan als uitbreiding
dienen. In omliggende gemeenten
kunnen de korpsen al over drie wa-
gens beschikken. Momenteel is er
123.000 voor brandweermateriaal be-
schikbaar.
De WOG heeft berekend dat een tota-
le uitbreiding van brandkranen en
brandputten wordt geraamd op
f 380.000,00. Het college acht de vei-
ligheid van de burgers van een zoda-
nig belang dat wordt voorgesteld een
bedrag te reserveren en de werkzaam-
heden in fases uit te voeren. Voorals-
nog wordt gedacht aan het treffen
van twee voorzieningen. Kosten 30
mille. Voor de inrichting van speelter-
reintjes is der komende jaren 20.000
gulden beschikbaar. 25 mille wil men
uitgeven om nieuwe ANWB wegbe-
wijzering aan te brengen.

Voorlichting burgers
In de meerjarenbegroting wordt voor-
gesteld om de burgers beter te infor-
meren over het lokale bestuur. Voor-
gesteld wordt om het budget met acht
duizend gulden te verhogen.
Tot dusver was drie mille beschikbaar.
De gemeente kan de burgers voor dat
geld wekelijks beknopt gaan informe-
ren over zaken als verleende bouw- en
andere vergunningen, militaire oefe-
ningen, kollektes. Daarnaast éénmaal
per maand uitgebreidere voorlichting
geven over grotere beleidszaken of
over projekten die op dat moment
spelen.
Ook wordt voorgesteld om de in-
spreekmogelijkheid tijdens commis-
sievergaderingen uit te breiden.



Dick Regelink provinciaal voorzitter Jong Gelre:

„Wij maken
Plattelandsjongeren mondiger"
Nog eenjaar en dan hangt Vordenaar Dick Regelink (32) de voorzitterspet van Jong Gelre aan de kapstok.
HU heeft er dan acht jaar bestuurservaring, waarvan de laatste vier jaar als voorzitter van de provincie, op-
zitten.
En of hij wil of niet, aan afscheidnemen ontkomt hy niet want de reglementen van Jong Gelre schrijven nu
éénmaal voor datje tot je 32e bestuurslid mag blijven en dan is het voorbij. In feite was het doek voor Dick
Regelink dit jaar al gevallen, maar vanwege het 75-jarig bestaan dat Jong Gelre provinciaal gaat vieren, is
hem verzocht nog één jaar te blyven.

SPORTNIEUWS

Dick Regelink: "Ik kan je wel vertellen
dat wanneer ik er volgend jaar mee op
moet houden, ik in een gigantisch
groot gat terecht kom. Ga maar na. Ik
ben voorzitter met de portefeuille Al-
gemene Zaken. Dat kost je twee tot
drie avonden per week en bovendien
een aantal uren overdag. Ik heb nl.
ook in verschillende kommissies van
Jong Gelre zitting. Ontzettend leuk
werk. Van al deze werkzaamheden
steek ik nog steeds veel op. Je komt
met een boel mensen in aanraking.
Mij zelf is opgevallen dat ik veel ge-
makkelijker ben gaan praten. Wan-
neer het straks voorbij is dan zal ik het
er best moeilijk mee hebben. Toch
denk ik dat ik voor de zee van vrije tijd
nog wel wat anders zal terugkrijgen",
aldus Dick Regelink.

Veelomvattend
Het provinciaal bestuur van Jong Gel-
re heeft een veel omvattende taak.
Het is onder meer werkgever voor
drie beroepskrachten te weten op ad-
ministratief en boekhoudkundig ge-
bied.
Voorts is er een agrarisch konsulent in
vaste dienst en zijn er nog een aantal
parttimers bij Jong Gelre. Voor de sa-
larissen behoeft 't bestuur nit te zor-
gen (dat doet de provincie). Het uit-
zetten van de lijnen, het verdelen van
de taken in feite alles wat er op provin-
ciaal en regionaal gebied moet gebeu-
ren. In totaal zijn er 3147 leden bij
Jong Gelre aangesloten. Ook een veel
omvattende taak is het praten met
G.S. over subsidiezaken.

Mondiger
Dick Regelink is ervan overtuigd dat
Jong Gelre voor de Plattelandsjonge-
ren een belangrijke funktie vervult.

"Wat wij willen bereiken is de jonge-
ren mondiger te maken. We willen ze
een stuk vorming geven. Dat doen we
niet alleen d.m.v. sport en spel, maar
we organiseren ook veel cursussen.
We laten ze meedenken over de mi-
lieuproblematiek. Alles bij elkaar kun
je zeggen dat de leden van Jong Gelre
op zinvolle wijze hun vrije tijd kunnen
besteden. Gewoon op gezellige wijze.
We zijn identiteitsgebonden, het
woord zegt het al: plattelandsjonge-
ren", aldus Dick Regelink.
Hij trekt vervolgens een vergelijking
tussen een sportvereniging en Jong
Gelre. "Bij een sportvereniging moet
je bijvoorbeeld voetballen of volley-
ballen. Bij Jong Gelre kun je voetbal-
len, kun je volleyballen, kun je bad-
minton spelen. Als je lid bent van
Jong Gelre mag je veel en hoef je
niets", zo zegt hij.

Beeld
Jong Gelre is geboren uit de Bolh en
de Bog. De jongens en meisjes kwa-
men vrijwel allemaal uit agrarische fa-
milies. In de jaren zeventig is het
beeld geleidelijk gaan veranderen.
"Het verschil tussen dorps- en platte-
landsmensen is kleiner geworden.
Momenteel hebben zo'n zestig pro-
cent van onze leden een binding met
de agrarische sektor. Veertig procent
duidelijk niet. Ze voelen zich wel ver-
bonden met elkaar", zo zegt Dick Re-
gelink.
Om nog even bij de cijfertjes te blij-
ven. Vanaf 15 jaar tot 35 jaar kan men
lid blijven van Jong Gelre. De grootste
groep ligt tussen de 18 en 25 jaar.
Zestig procent behoort tot het manne-
lijke geslacht. Volgens Dick Regelink
wel verklaarbaar. Zegt hij: "Een boel
meisjes zijn door school of werk (b.v.
koopavonden) nog wel eens gebon-
den, vandaar dat hun aantal minder is.
Dezelfde verhouding zie je terug in de
diverse besturen, ook hier meer jon-
gens dan meisjes".

Liefdes
Doordat bij Jong Gelre jongens en
meisjes gezamenlijk met elkaar op-
trekken, ontstaan er soms meer dan
vriendschappen alleen. Dick Regelink
lachend: "Er zijn verscheidene jon-

gens en meisjes via Jong Gelre aan
hun partner gekomen. Ik heb heel wat
liefdes zien opbloeien".

Aspirantenwerk
Om er toch vooral voor te waken dat
het ledental van Jong Gelre stabiel
blijft (hetgeen tot op heden is gelukt)
moeten er nieuwe bronnen worden
aangeboord. Dick Regelink: "Het is
een gegeven dat jongens en meisjes in
de leeftijd tussen de 12-15 jaar zo'n
beetje tussen de wal en het schip kun-
nen geraken. Wij willen deze leeftijds-
categorie warm gaan maken voor
Jong Gelre. In vier afdelingen zijn we
met wat wij aspirantenwerk noemen
gaan draaien. We hebben zal zo'n 200
jongeren bereikt. Binnenkort zullen
de afdelingen in Vorden en Hummelo
en Keppel zich hier ook mee bezig
gaan houden. Een goeie zaak", aldus
Dick Regelink.

75-jarig bestaan
Op 17 december zal Jong Gelre in de
Hanzehof te Zutphen haar 75-jarig be-
staan gaan vieren. Dit wordt een
grootscheeps gebeuren waar mee dan
duizend personen worden verwacht.
Behalve een receptie is er een revue.
Een revue waar 75 jaar Jong Gelre als
een rode draad doorheen zal lopen. In
eerste instantie zullen bepaalde "on-
derdelen" in eigen regio worden inge-
studeerd waarna de gezamenlijke re-
petities zullen aanvangen.

« een reunie gepland. Ter
illen in de regionale dag-

Voorts
zijner tijc
en weekbladen hiertoe oproepen wor-
den geplaatst. In het draaiboek komt
verder een tentoonstelling voor. Deze
zomer ejjberfst wordt er bovendien
een vid^plm gemaakt met onder
meer vraaggesprekken met mensen
van vroeger en nu.

Deze maand wordt met een grote ver-
loting gestart, teneinde het kosten-
plaatje rond te krijgen. De prijzen lie-
gen er niet om: vakantiereizen, geld-
prijzen etc. Alles overziend konklu-
deert Dick Regelink: "Jong Gelre
wordt dan wel 75 jaar maar ze blijft
jong".

Kulturele wedstrijd Plattelands Jongeren Gemeenschap

Kabouret kampioen van
Nederland
Volgens de plattelandsjongeren in Nederland is het helemaal niet zo moeilyk om de milieuproblemen op
te lossen. Gewoon by je zelf beginnen. Nadenken by watje doet en dan vooral "sociaal kontroleren". Dat
was zaterdagavond in een tjokvolle zaal van het Dorpscentrum te Vorden zo'n beetje de boodschap die de
plattelandsjongeren aan het publiek meegaven.

In-deze zaal werd de landelijke finale
gehouden van de kulturele wedstrij-
den van de P.J.G.N. (Plattelands Jon-
geren Gemeenschap Nederland) het
overkoepelend orgaan van b.v. Jong
Gelre. Volgens voorzitter Jan Kolde-
wee was juist Vorden (lees de Achter-
hoek) voor deze finale gekozen omdat
in deze streek het cabaret een warm
hart wordt toegedragen. "Je kunt hier
spreken van een gebied met een voor-
beeldfunktie", aldus Koldewee.
De groepen, de provinciale kampioe-
nen, die elkaar in Vorden om de natio-
nale titel gingen bestrijden kregen elk
20 minuten de gelegenheid om een
programma te brengen met als thema
"Het milieu". Zij konden dit interpre-
teren middels zang, sketsch, cabaret
e.d. De groepen werden o.m. beoor-
deeld op tekstvastheid, inhoud van
tekst, decors, originaliteit etc.

Kwaliteit

Knap werk hetgeen de groepen in een
kort tijdsbestek lieten zien. Bij de
eindbeoordeling van de jury bleek de
"top drie" bijzonder dicht bij elkaar te
liggen.
Winnaar werd het team van "Kabou-

ret" uit de Euro-Delta gebieden (Zuid
Holland).
De groep die veel aandacht aan de kle-
ding had besteed, blonk uit door hun
zang en tekst. De drie meisjes en twee
jongens hadden het professioneel
aangepakt en werden bij hun liedjes
op de piano begeleid. Tussen de zang
door geinige intervieuws over het mi-
lieu. Zo zei een Omaatje toen haar
werd gevraagd wat zij van het milieu
vond, "waar is de tijd gebleven dat
sex vies was en de lucht schoon". Ka-
bouret een terechte winnaar.

Almen eervol tweede
Het team van Almen, kampioen van
Jong Gelre, behaalde een eervolle
tweede plaats. Prachtig decor met als
uitgangspunt dat door de zure regen
de bomen langzaam wegsterven. Mi-
lieu is volgens de groep uit Almen een
duur woord.

"Steek de hand in eigen boezem", zo
luidde hun advies.
Bij de groep "Gropswolde" uit Gro-
ningen kwam de grondvervuiling in al
zijn facetten aan de orde, inklusief het
waarschuwende vingertje van de mi-

lieu-deskundige die zelf wel zijn asbak
zo vanuit de auto op straat ledigde!
Het JAD uit Beilen (Jong Agrarische
Groep Drente) bepleitte een schoner
Drente. Zorg ervoor dat de naam van
de VAM (Vuilnis Afvoer Maatschap-
pij) een andere betekenis gaat krijgen
nl. Vakantieland voor Alle Mensen.

En dat doe je door "loeren" naar je
buurman, het Drentse woord voor so-
ciale kontrole!

De groep uit Bathmen kreeg deze
avond de meeste lachers op haar
hand. Teksten in het genre van Freek
de Jonge en Robert Long. Dus scherp,
soms té!, zo'n beetje onderbroekenlol
zoals de twee heren in een dialoog op
de W.C. zelf al zeiden. De zaal vond
het prachtig. De beloning: een derde
plaats.

Einduitslag: 1. en kampioen van Ne-
derland: Kabouret uit Zuid Holland
53,9 pnt.; 2. Almen 51,8 pnt.; 3. Bath-
men 50,4 pnt.; 4. "Gropswolde" Gro-
ningen 42,3 pnt.; 5. JAD Beilen 37,4
pnt.

• Hemelvaartsrit "De
Graafschapsryders"

De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseert donderdag 12 mei (He-
melvaartsdag) een oriënteringsrit.
Niet al te moeilijk, wel hebben de
deelnemers onderweg enkele puzzels
op te lossen. De heren W.D. Wisselink
en J. Mennink hebben een rit uitgezet
van 45 kilometer. De start is 's mor-
gens vanaf café Schoenaker.

• s.v. Ratti zaterdagvoetbal
Oproep voor supporters S. V. Ratti
A.s. zaterdag speelt s.v. Ratti een be-
langrijke wedstrijd in en tegen Beek-
bergen.
Met nog één wedstrijd te spelen bezet
s.v. Ratti de tweede plaats op de rang-
lijst, één punt achter lijstaanvoer-
der Beekbergen.
Bij winst op Beekbergen is Ratti kam-
pioen terwijl een gelijkspel genoeg zal
zijn voor promotie naar de eerste klas-
se. Men stelt het op prijs om door zo-
veel mogelijk supporters in Beekber-
gen te worden ondersteund.
Voor belangstellenden zaterdagmid-
dag vertrek uit Vorden vanaf de N.H.
Kerk. Laat Ratti niet in de steek!

• Damnacht van Vorden
In de nacht van woensdag op donder-
dag (Hemelvaartsdag) vindt in d'Olde
Smidse voor de derde maal de Dam-
nacht van Vorden plaats. Meer dan 60
sneldammers nemen om 10 uur plaats
achter de borden, en na 10 uur spelen
wordt om 8 uur de prijzen uitgereikt in
de hoofd-, eerste en tweede klasse.
Onder de deelnemers bevinden zich
sterke spelers en (oud-DCV-ers) als
Johan Krajenbrink, Wieger Wesse-
link, Tjeerd Harmsma en Henk Gro-
tenhuis ten Harkel.

• Onderlinde kompetitie DCV
Vorden

J. Masselink — H. Graaskamp 0-2; H.
Hoekman — S. Wiersma 2-0; H. Wan-
sink - B. Breuker: 1-1; B. Rossel - H.
Ordelman: 2-0; H. Len^ink — S.
Buist:l-l;B.Wentink-J^Penink:0-
2.

• V.V. Vorden organiseert
toernooi voor C en B
unoren

Het jeugdbestuur van "Vorden" orga-
niseert zaterdag 14 mei op het Ge-
meentelijk Sportpark een toernooi
voor C-junioren. Inzet van dit toer-
nooi is de Sorbo-Cup. De teams wor-
den in twee poules ondergebracht. In
poule A komen uit: Gazelle Nieuw-
land, Pax, Sp. Lochem, Emos, Zelhem
en Ruurlo.

In poule B komen uit: Schüttorf,
Voorwaarts, Almen, ABS, ZZVV en
Vorden. De wedstrijden beginnen om
9.30 uur. De finale vindt plaats om
16.35 uur.
Zondag 15 mei vindt het "Achtkaste-
lentoernooi" plaats een toernooi voor
B-junioren. De inzet van dit toernooi
is de Achtkastelencup (beschikbaar
gesteld door de Aktiviteitenkommis-
sie van "Vorden").
In poule A zijn ingedeeld: DVC, Ro-
bur et Velocitas, Schalkhaar, Sp. En-
schede en Vorden.
Poule B: WVC, Rohda Raalte, Emos,
Enschedese Boys en Voorwaarts. De
wedstrijden beginnen om 9.30 uur. De
finale wordt om 16.30 uur gespeeld.

• Uitslagen v.v. Vorden
Zondag 8 mei:
VIOS Beltrum l - Vorden 1: 1-1;
Warnsveldse Boys 2 — Vorden 3: 1-0;
Be Quick 8 - Vorden 6:5-1; Vorden 4
- Warnsveldse Boys 4: 0-3; Vorden 7
- Loenermark 10: 3-1.

• Programma v.v. Vorden
Zondag 15 mei:
RKPSC l - Vorden 1; Erica 5 - Vor-
den 3; Brummen 9 — Vorden 7.

• Vorden met 1-1 gehjk tegen
Vios Beltrum

Beide ploegen hebben er deze wed-
strijd, behoudens het laatste kwartier,
een leuke partij voetbal van gemaakt.
De thuisclub stelde zich door het gelij-
ke spel definitief veilig.

In de eerste helft had Vios een veldo-
verwicht maar wist van de kansen
geen gebruik te maken. Slecht uitver-
dedigen van de Vios verdediging stel-
de Peter Hoevers in de 20e minuut in
de gelegenheid om Mark v.d. Linden
te bedienen. Aangezien Vios-doel-
man Th. Haarkink verzuimde uit zijn
doel te komen was het voor Mark een
koud kunstje te scoren 0-1.
Vlak voor rust liet Mark v.d. Linden
een goede kans onbenut om de voor-
sprong te vergroten.

De rust brak aan met 0-1. In de tweede
helft kregen beide ploegen opnieuw
enkele scoringskansen. Vios-Beltrum
speler Eddy Groot Zeveert liet in de
20e minuut zien over welke schutters-
capaciteiten hij beschikt.
Van plm. 40 meter liet hij een projek-
tiel los die Vorden-doelman Harms
totaal verraste 1-1. Dit was tevens de
eindstand.

Collecte AVO-
Nederland
Van 16 tot en met 22 mei a.s. vindt de
jaarlijkse, nationale collecte van AVO-
Nederland plaats. AVO-Nederland is
een landelijke vereniging die zich inzet
voor gebjke kansen en mogelijkheden
voor mensen met een handicap. De op-
brengst van de collecte is bestemd voor
hulpmiddelen en voorzieningen die on-
misbaar yjjn voor hen om gelijkwaardig
te functioneren in de samenleving.

Van essentieel belang
Elk jaar doen er meer gehandicapten
een dringend beroep op de hulp van
AVO-Nederland. Wettelijke regelin-
gen blijken lang niet altijd toereikend
om de vaak dure hulpmiddelen en
voorzieningen te kunnen aanschaf-
fen. Dat maakt de voorzieningen ech-
ter niet minder noodzakelijk; deze
zijn juist van essentieel belang om
met een handicap te kunnen omgaan
en leven.
In situaties waar gehandicapten tus-
sen wal en schip dreigen te vallen,
helpt AVO-Nederland waar mogelijk.
En bij elkaar zijn dat elk jaar duizen-
den mensen. De vereniging wil graag
blijven helpen, maar is daarvoor sterk
afhankelijk van de jaarlijkse collecte.

Collecte
De collecte zal landelijk ondersteund
worden door uitzendingen van Socu-
tera, waarin op duidelijke wijze te zien
is wat het noodzakelijke werk van de
vereniging inhoudt. Ook zal daaraan
door de omroepen op de radio de no-
dige aandacht worden besteed. Vorig
jaar is er ruim 1,4 miljoen gulden op-
gehaald; een duidelijke vooruitgang
ten opzichte van afgelopen jaren,
waarin het collecteresultaat meestal
rond 1,2 miljoen gulden schommelde.
Jaarlijks zetten zo'n 25.000 mensen,
zich geheel belangeloos in voor de or-
ganisatie van de AVO-collecte in hun
eigen plaats of wijk. De opgehaalde
gelden worden o. m. besteed aan:
- aangepast vervoer, zodat mensen

met een handicap ook zélf vrien-
den en familie kunnen bezoeken;

- verstrekken van voorzieningen op
het gebied van arbeid, alternatie-
ven voor arbeid en hobby;

- vakantie en recreatie, die vaak
extra duur uitpakken door aange-
past vervoer en begeleiding;

- communicatiemiddelen, zoals een
tv-loep of gehoorapparaat. De be-
trokkenheid bij de maatschappij
kan zo behouden blijven;

- aanpassingen in en rond het huis,
bijvoorbeeld een rolstoel, een aan-
gepast aanrecht of een douche-
stoel;

- bijdrage in de studiekosten.

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

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

In vergelijking met collectes van ande-
re goede doelen heeft AVO-Neder-
land helaas nog niet die hoogte van de
collecte-opbrengst bereikt. Terwijl het
aantal binnenkomende verzoeken
om hulp bij de vereniging om een ver-
dubbeling van de collecte-opbrengst
vraagt.

Help helpen
AVO-Nederland zet zich al meer dan
60 jaar in voor het algehele welzijn van
mensen met een handicap. Iedereen
die daarbij behulpzaam wil zijn, is van
harte welkom. U kunt uw bijdrage le-
veren door een flink bedrag in de col-
lectebus te stoppen. Mocht de collec-
tant niet bij u aan de deur komen, dan
kunt u uw gift overmaken op giro
625000. Wilt u langdurig per jaar; u
ontvangt dan tevens het tweemaande-
lijks verschijnend tijdschrift "AVO".
Met uw steun kunnen vele gehandi-
capten op AVO-Nederland rekenen.

AGENDA

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

Iedere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het Dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

Iedere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Fietsclub VRTC elke dinsdagavond wég-
training.

Iedere dinsdagmorgen: Meer bewegen,
voor ouderen, Seniorensport in de Sport-
hal.

ledere woensdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Volksdansen en gymna-
stiek. Stichting Welzijn Ouderen.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
woensdagavond majorettes; donderdag-
avond repetitie drumband en harmonie-
orkest - leerlingen: woensdag en donder-
dag.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

MEI

13 Alg. Voorjaarsledenvergadering
Jong Gelre

15 fietsclub VRTC de Achtkastelen-
rijders, Voorjaarstocht 40, 80 en
120 km

17 NCVB Oude gebruiken etc.
18 HVG afd. dorp. Afsluitingsavond
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrou-

wen. Lezing Yvonne Keuls
28 Nationale Visdag. Snoekbaars,

vertrek Marktplein
19 Reisje Bejaardenkring
24 Soos Kranenburg. Dia's Australië

JUNI:
2 Bejaardenkring Vorden
7 Bejaardensoos Kranenburg

11 Feestavond in de Herberg, Snoek-
baars

21 Soos Kranenburg, gezellig middag
23 Dorpscentrum, Feestelijke Ouder-

avond Chr. School



ZONDAG 15 MEI

Fietsclub VRTC
„de Acht kastelen rijders"

Zondag 15 mei houden wij weer onze jaarlijkse

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

Starttijd 80 en 120 km is 8.00-10.00 uur.

Het unieke aan deze tocht is dat dit jaar
voor het eerst in alle 3 afstanden
acht kastelen opgenomen zijn,

door de gehele Gelderse Achterhoek.

We starten bij café-rest. „de Herberg"

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

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN!

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

HAVI voorheen GTW reizen
Tel.: 05758-1334

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

Jansen SgalJP
autosch adebed rijf

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

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld
005750-22816

BOVAE

Voetbal
vereniging
„Ratti"
Kranenburg-Vorden

U kunt zich

NU
als lid bij ons aanmelden voor de

volgende afdelingen:

Pupillen tot 12 jaar
Junioren 12-14 jaar
Damesvoetbal

Zaterdagvoetbal
Zondagvoetbal

Veteranen

Aanmelden en/of informatie bij:
A.T.M. Overbeek,

Ruurloseweg 52a, Vorden
Tel. 05752-6716

Voordeel troef:
zomermuil voor uit en thuis
met comfortabel badstof voetbed.

34,95

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

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sleedt doeltreffend!

Zutphenseweg - Vorden

25.- KORTING
op

alle MANTELS

SPIJKERBROEKEN

a. s. vrijdag - zaterdag
en

maandag 16 mei

vrijdag -.
en

maandag 16 mei
vrijdag - zaterdag
maandag 16 mei

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

5-10-20 kg te veel?
Veilig en gezond afslanken
met

Malsovit
brood of Malsovit
Maaltijd-koeken

Excl. verkrijgbaar bij uw Bak-
ker:

De best gesorteerde baby-speciaalzaak
in Oost-Nederland...

En niet te vergeten elke week
weer speciale aanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

AANBIEDING
CAMPINGBED
• Goede ventilatie door gebruik

van gaas.
• inklapbaar dus makkelijk te

vervoeren.
• Extra steun in het midden

voorkomt doorbuigen.
• Kompleet met matras.
• Verkrijgbaar in diverse

kleurstellingen
BABY-CENTER PRIJS 139,-

BABY
CENTER
ZUTPHEN
bobinella^

Schupstoel 5, Zutphen, 05750-14394
Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHFNSFWFG 18 VORDfN IFl 1384

Beschikbaar voor thuiswerk
ervaren tekstverwerkster
in bezit van p.c. voor typen,
teksten, verzorging brieven/
mailingen, bijhouden van le-
denbestanden e.d. Word Per-
fect. Tarief f30,- p.u. Tel.
(05752)6481 -6711.

Off. OPEL-ISUZU-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE WJ. v.d. KOOI

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

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-ISUZU-dealer

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

OPEL KADETT 3-drs. 1200 S LPG

OPELKADETT 3-drs. 1200 S LPG

OPELASCONA 2-drs. 1600 S LPG

OPEL REKORD 5 drs. 1800 S Caravan

RENAULT R9 GTX 4-drs. 1700 S LPG

VWGolf 3-drs. 16D Diesel

OPELKADETT 3-drs. 16D Diesel

OPELKADETT 3-drs. 16D Diesel

OPELKADETT 3-drs. 16D Diesel GL

OPELKADETT 4-drs. 16D Diesel

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

69.000 km goud metallic 5-'84
bij 18.000 km al f 700,- voordeel per jaar

129.000 km bruin 6-'83
bij 14.000 km al f 400,- voordeel per jaar

LPG onderbouw 59.000 km, blauw 3-'85
bij 25.000 km al f 300,- voordeel per Jaar

46.000 km wit 2-'87
bij 15.000 km al f900,- voordeel per jaar
123.000 km blauw metallic 7-'83
bij 22.000 km al f 950,- voordeel per jaar

150.000 km groen metallic 4-'83
bij 15.000 km al f 650,- voordeel per jaar

131.000 km groen 1-'84
bij 20.000 km al f 800,- voordeel per jaar

50.000 km blauw metallic 1-'86
bij 24.000 km al f 1000,- voordeel per jaar

70.000 km met kofferbak, zilv. m. 4-'86
bij 22.000 km al f 900,- voordeel per jaar

<8 m<D P-

%*«

8

OPEL-Service W. J.̂  KOOI
Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM

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

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



Zonnig zUveren-jubileum
"Kranenburgs Belang'5

SPORTNIEUWS

Zaterdag was het de grote dag voor de buurtbewoners. Het zilveren
jubileum werd gevierd in en om Schoenaker. De jubileum-commissie
had naar een gedegen voorbereiding vele aktiviteiten voor de jeugd
opgezet. Er was een luchtkussen, film en tractatie, poppentheater
"De Trekwagen", diverse spelen die allen gretig aftrek vonden by de
jeugd. Na een finale viel de uitslag als volgt:

4 t/m 7 jarigen: 1. Antoine Peters; 2.
Bastiaan Meijerink; 3. Wouter Gudde;
4. Marieke Besselink; 5. Mark Wol-
brink.
8 t/m 11 jarigen: 1. Stefan Fleming; 2.
Stefan Groot Nuelend; 3. Jeroen
Bleumink; 4. Sander Roelvink; 5. Gui-
do Mullink.
12 jaar en ouder: 1. Barbara Huitink;
2. Nancy Rutgers; 3. Gerben Mullink;
4. Enith Overbeek; 5. Nynke Gotink.
Ieder kind ging voldaan en met een
versnapering naar huis.
Het officiële gedeelte vond plaats tij-
dens de receptie. De voorzitter van de
jubileum-commissie G. Tolkamp, he-
te een ieder hartelijk welkom. Hij me-
moreerde in zijn toespraak de 25 jaren
Kranenburg Belang en onderstreepte
het eendrachtig samenwerken voor
de gemeenschap.
Namens de Gemeente Vorden sprak
loco-burgemeester Geerken. Hij
prees de soepele samenwerking met
de buurtvereniging. Er waren geregel-
de besprekingen geweest om het
standpunt van de buurtbewoners te
onderstrepen. De vooruitzichten zijn
hoopvol inzake het doortrekken van
de parallelweg Vorden-Ruurlo. Hij

hoopte op een verdere goede ver-
standhouding en wenste de vereni-
ging alle goeds voor de komende tijd.
Tot slot van de receptie dankte de
voorzitter P. v.d. Berg alle aanwezigen
voor hun goede wensen en attenties
en het jubüeumcomité en alle mede-
werkers voor het vele verrichte werk.
Daarna werd het feest voortgezet in
een gezellig samen zijn. Verschillende
verenigingen traden naar voren afge-
wisseld met een dansje met medewer-
king van het Medler Trio.
Als eerste traden op het Kerkkoor
Cantemus Domino die drie liederen
ten gehore brachten o.l.v. A. Wissink.
Opgevolgde door K.P.O., Soos Kra-
nenburg, Krato. s.v. Ratti bood op lu-
dieke wijze een boom aan (groene
blaadjes - witte bloempjes) aldus de
spreker, dat de boom die een plaats in
onze buurt zal krijgen.
Het klapstuk van de avond was de
trekking van de hoofdprijs. Een reis
voor twee personen naar Parijs. De
heer A. van Vleuten (sekr. Gem. Vor-
den) verrichtte de trekking. De geluk-
kige winnares was Mevr. Bos-Eykel-
kamp. Al met al kan de vereniging te-
rugzien op een geslaagd jubileum.

• Walter Arendsen wint
clubtrial "De
Graafschapr\jders"

De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseerde op het militair oefenter-
rein een clubtrial waaraan door 28 per-
sonen werd deelgenomen.

In de klasse 125 cc en hoger werd Wal-
ter Arendsen winnaar. Hij behaalde
87 punten; 2. Hans Hilferink, Hengelo
90 pnt.; 3. Stephan Braakhekke, Vor-
den 96 pnt.; 4. Marcel Bulten, Vorden
96 pnt.; 5. Rob Groot Tjooitink,
Warnsveld 97 pnt.
Klasse jeugd: 1. Marcel Vruggink,
Vorden 118 pnt.; 2. Dennis Helmink,
Vorden 129 pnt.

• Voorjaarstocht De
Achtkastelenrijders

De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 15 mei een Voor-
jaarstocht. De deelnemers kunnen uit
drie afstanden kiezen te weten 40, 80
of 120 kilometer.

De start is vanaf "De Herberg" te Vor-
den. Eerst fietst men gezamenlijk
richting Baak. Daar gaan de deelne-
mers aan de 80 en 120 kilometer recht-
saf richting Bronkhorst. De 40 kilome-
ter gaat naar het Kervel, Keyenborg,
Varssel-Ring, kontrole bij restaurant 't
Olde Schot. Via Linde en kasteel Vor-
den gaat men weer terug naar "De
Herberg". De deelnemers aan de 80
en 120 kilometer gaan van Bronkhorst
richting Steenderen, Hoog Keppel,
Hummelo. Hier gaat de 80 kilometer
linksaf richting Doetinchem, Yzer-
voorde, kontrole bij Taveerne Yze-
voorde, dan via Slangenburg, Varssel-
ring weer terug naar Vorden.

De deelnemers aan de 120 kilomter
lange tocht gaan naar Wehl, Peeske, 's
Heerenberg, kontrole Driesprong
Zeddam, Doetinchem, Slangenburg,
Varsselring, Vorden.
Het unieke aan deze Voorjaarstocht is
dat in alle drie tochten dit jaar voor het
eerst jj^chi kastelen zijn opgeno-
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men.

BREDEVOORT
VESTE - VITEITEN1988

PROGRAMMA MEI FEESTWEEK
Hemelvaartsdag donderdag l? mei v.a. 7.00 uur

Dauwtrappen
met leuke wandel- en fietstochten voor het hele gezin, afstanden naar keu».

De tochten «urn door en rond het oude stadje Brede voort
U kunt timen 7.00 en 10.00 uur vertrekken bij iportpart t Broock. Kotten ƒ 2^0.

Routebeschrijving, koffie en herinnering inbegrepen.

Hemelvaartsdag donderdag 12 mei 10.00 uur

Grote koetsentocht
met ca. 30 aanspann ingen door de vereniging 'De Koetsier' Aalten/Dinxperlo.

Vanaf Balke (Kloosterdak l) gaal de route door Bredevoort via het Stadsbroek naar de Slingepta.
Toegang vrij. Dit schouwspel mag u niet missen.

Hemelvaartsdag donderdag 12 mei 14.00 uur

Sluiten van de vrede
tussen het duitse Sildlohn en Bredevoort na de historische rooftocht in 1596.

De officiële ceremonie vindt plaats in het hartje van Bredevoort en wordt daarna uübundig gevierd.

Zaterdag 14 mei 15.00 uur

Defilé der eeuwen
Vanaf 15.00 uur trekt een imposante 2 kilometer lange stoet van i

historische automobielen, etc., etc., begeleid door maar liefst 7 mu
Deelname van vele oudheidkundige en folkloristische groepen uit de Heertijl

duitse plaatsen.
DU spektakel ui u en uw gezin een onvergetelijke middag bezorgen!

, vendelzwaaien,
er lange route.
: nederiindse en

Dinsdag 10 t/m zaterdag 14 mei

Gelderse Grensland
Beurs Bredevoort 800

Openingstijden: 10.11 en 13 md van 10.00 lot 17.00 uur en van l $.00 tot 2100 uut
12 en 14 mei van 10.00 tot 17.00 uur. (zie uitgebreid beursprognmma in de speciak krant)

toegangsprijs: volwassenen ƒ o,- en kinderen en 65+ pas ƒ 4,-.

Dinsdag 10 t/m zaterdag 14 mei

Brevortiana III
Een uitgebreide historische tentoonstelling toont u de Veste in woord en beeld.

Plaats: Sint Joanncsschool.
Openingstijden: 9.00 -1100,13 JO- 17JO en 19.00-21JO uut

Toegangsprijzen: volwassenen ƒ 2,50, kinderen / 1,-

Parkeren? Geen probleem: voig de P.jien.iniicnüngen 05438-866

Adverteren kost geld
niet adverteren kost MEER GELD!

DE qULDEN REGELS V°°R. VEILIG BARBECUEN
OP

DE MODE
OP DE HAK GENOMEN
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BLADDERENDE

De nieuwe schoenmode komt met
tal van bakvormen en hakaccen-
ten. Zo zijn er gedeelde tweekleu-
rige hakken, kantig afgeslankte
bakvormen, hakken met fantasie-
relief en sierlijke hakken met
speelse hoekjes er uit. De Parijse
topontwerpers komen zelfs met
gebeeldhouwde hakken in de
vorm van ..'. een gezicht-en-profiel
maar voor de betaalbare schoen-
mode is dat te extreem. De mo-
dieuze hakhoogte is heel comfor-
tabel: van plat tot zo'n 7 cm,
meestal met een vrij behoorlijk
loopvlak.
Andere gloednieuwe tendenzen in
de voorjaars- en zomerschoenen
zijn vlechtwerk .(dat weer vele
nieuwe varianten kent), strikken,
gevlamde kunststof gespen,
knoopjes, gestructureerde leer-
soorten, zoolrandaccenten «n
'bumper' zolen, linnen/leer en
mesh/leer combinaties en elas-
tiek-inzetten.

Kleuren
De belangrijkste kleuren zijn:
naturel, cognac en donkerbruin
(vaak uitgevoerd in enigszins ge-
vlamd leder), wit (of kiezelwit), ma-
rineblauw, een beetje knalrood en
wat zwart. In de linnen gympen
komen daar nog alle vrolijke
Olympische modekleuren en pastels
bij, zoals groen, geel, rose en bleu.
Heel actueel zijn duo-kleuren, dus
schoenen in twee kleuren: marine/-
wit, rood/wit, zwart/wit, cognac/-
naturel en bijv. naturel/wit.

Schoenen- en Kledingmode
Bij de linnen kleren in natureltinten,
waar het voorjaar groots mee
begint, passen pumps (gewoon of in
hoogfrontlijn), platte ballerina's,
sling-backs, sandalen en trotteur-
modellen met romantisch openge-
werkte ajourmotieven, met speelse
vlechtingen en bijv. in linnen/leer
combinaties perfect. Romantiek uit
de Provence, een modestijl vol
bloemmotieven en met stroken-
rokken, denim overgooiers en lieve
bloesjes vraagt ook om schoenen in

linnen met leer of om platte sanda-
len met robuuste banden en vlech-
tingen. Pumps met diverse bandjes
met knoopjes en platte lichtgewicht
schoenen met elastische inzetten, ge-
accentueerde zoolranden en/of 'n
watertong staan er ook reuze goed
bij.
De cruise-mode in marine en wit
met rode accenten is een typische
kledingstijl voor representatieve
vrouwen (en mannen). Fraaie getail-
leerde pakken worden gecombi-
neerd met sierlijke en toch comfdr-
tabele pumps met kleine detailgrap-
pen, bijvoorbeeld op de hak.
De wijde zomerse petticoatjurken in
Brigitte Bardot stijl vragen om
andere, om kittige pumps met
strikken, rozetten of bandjes.
Nu de pantalon in verschillende ge-
daantes terug is van weggeweest, is
de soepele, heerlijk zittende
mocassin ook 'back in town', bij-
voorbeeld met vlechtwerk of met
een sandwichzool (die er opzij uit-
ziet als een belegde dubbele boter-
ham).
Héél nieuw zijn stoere, platte veter-
schoenen met vrij bolle neuzen. Ze
zijn een vrije, modieuze vertaling
van de stevige, functionele veilig-
heidsschoenen die o.a. door mensen
met gevaarlijke beroepen en off-
shore werkers worden gedragen

Gympen
Gympen in lage en hoge modellen
worden weer een absolute topper.
Ze zijn nog leuker dan vorige zomer
door brede 'bumper' zolen, versier-
de zoolranden en door de vele uit-
bundige bedrukkingen (bijv. met
Snoopy, in noppen, strepen enz.).
Een aardige vondst voor modebe-
wuste meisjes is om aan de ene voet
een gymp in een andere kleur te
dragen dan aan de andere voet, afge-
stemd uiteraard op de kleding. Met
zwart en wit gaat deze modegrap
ook erg goed. En... gympen kosten
maar zo weinig dat iedereen toch
wel twee paar koopt in verschillende
kleuren. Ze zijn er overigens voor
zowel dames, heren, baby's als
schooljeugd.

Miami Vice
Spiksplinternieuw
collectie voor

is een schoen-
mannen genoemd

naar de bekende televisieserie
Miami Vice. En hetzelfde geldt voor
een collectie in zwart/wit en in zijde
(ruwzijden gympen) onder de vlag
van Betty Romani, op dit moment
een der jongste en tegelijkertijd
succesvolste fotomodellen ter we-
reld. Zowel Don Johnson en z'n
maat als Betty Romani hebben zich
zelf met de modellenontwikkeling
bemoeid en 't resultaat is in de
Garant-schoenwinkel te zien (en te
passen).

Mannen
Voor mannen zijn er dit seizoen met
name veel comfortabele, soepele
loafers en mocassins in talrijke
warme bruinnuances. Ze zijn voor-
zien van veel ingenieus vlechtwerk,
hebben sandwichzolen (zie liier-
boven), grove sierstiksels e.d. Steeds
meer merken brengen schoenen met
een luchtkussenzool, die is toegerust
met een uitgebreid netwerk van
kanaaltjes, waar doorheen bij elke
stap frisse lucht stroomt. Dat be-
tekent veel comfort door optimale
ventilatie en extra veerkracht.

Kinderen
Kinderen bekennen kleur. Er zijn
dit voorjaar meer kleuren dan ooit
in de schoenwinkels te zien. Ook in
de verantwoorde jeugdschoenen
van degelijk Nederlands fabrikaat,
die nu veel speelser en leuker
gestyleerd zijn! Bruine schoenen
hebben een felgroene paspoilering,
marineblauwe schoenen zijn voor-
zien van een groen of rood accent
(stiksel, randje, voering enz.). En
niet te vergeten natuurlijk de olijke
gympen en basketballschoenen
voor weekends en vakantie met
leuke bedrukkingen en in de vro-
lijkste kjeuren, die voor een
'prikkie' te koop zijn. Kinderen
lopen er mee weg!

Al deze modetendenzen vindt u bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
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TWEEDE BLAD CONTACT

VORDEN-VOORDEEL-EDITIE
Veel gezelligheid en veel Voordeelacties in Vorden

op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei

IN SAMENWERKING MET
DE ONDERNEMERSVERENIGING VORDEN

Vorden
2 dagen een centrum
voor het hele gezin
Het achtkastelendorp Vorden heeft voor het lange weekend na^^melvaartsdag veel
activiteiten georganiseerd. Juist in dit weekend, waarbij veel mensen een korte
vakantie hebben, is er in Vorden voor gezorgd dat het hele gezin aan haar trekken
komt.

Buiten de grote voordeelacties bij de Vordense winkeliers - ziji verschillende
evenementen te beleven. Zo zal vrijdag tijdens de markt en verder de gehele dag en
zaterdag een draaiorgel haar oudhollandse klanken door het gehele dorp laten horen.

Voor zaterdag zijn de volgende evenementen gepland. Op twee plaatsen in het dorp
kan men naar hartelust dammen en schaken op levensgrote borden. Iedereen mag er
aan meedoen.

Voor de kinderen tot en met 1 1 jaar zijn er op vrijdag en zaterdag tekenwedstrijden
op het trottoir. Een jury zal beoordelen wie de mooiste tekeningen heeft gemaakt en
daarvoor hebben de Vordense Ondernemers leuke prijzen beschikbaar gesteld.

Vorden
2 dagen een gezellig koopcentrum voor het hele gezin. Het dorp zal vrijdag en za-
terdag opgeluisterd worden met veel muziek w.o. draaiorgelmuziek, optredens van
„Concordia", „Sursum Corda", „Nederlands Jongste Orkest", „Boerenkapel" en
„De Knüpduukskes" (onder voorbehoud).

Voordeelakties bij de
Vordense winkeliers
Op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei staat Vorden bol van voordeel bij de Vordense
winkeliers. In dit blad treft U een groot aantal advertenties aan, waarin de consument
veel voordeel kan vinden. Door deze advertenties uit te knippen kan een ieder tegen
inlevering van deze advertentie gebruik maken van de voordelen.

Bewaar 'deze speciale uitgave van „Contact" en maak gebruik van de grote voordelen.

Wat is er allemaal
in Vorden te doen?
Vrijdag 13 mei

- 's morgens
K Weekmarkt met draaiorgelmuziek.

- 's middags
Tekenen en kleuren op en nabij het Marktplein van 14.30-16.30 uur voor
de jeu^l van 4 t/m 7 jaar. Aanmelden vanaf 14.00 uur bij de
Dorp-^^ool, Kerkstraat te Vorden.
Leuke prijzen worden ter beschikking gesteld.

- 's middags + 's avonds
Draaiorgelmuziek door het dorp.
Van 14.00-20.00 uur Geraniummarkt op het Marktplein.

- gehele dag
Grote Voordeelacties bij de Vordense winkeliers.
(Let op de speciale advertenties in deze extra editie van het Vordens Contact!)

Koopavond tot 21.00 uur

11.00-16.00 uur
Tekenen en kleuren op de trottoirs voor de jeugd van 8 t/m 11 jaar.
Deelname gratis. Leuke prijzen voor de beste tekeningen.
Aanmelden van 10.00-11.00 uur bij de Dorpsschool, Kerkstraat te
Vorden.

10.00-16.00 uur
Schaken en dammen op twee speelvelden. Voor iedereen, die maar wil spe-
len - Gratis gebruik! Locatie in het centrum (gazon) en „De Tuunte".

10.00-16.00 uur
Muzikale optredens van:
• „Concordia"
• „Sursum Corda"
• ,3 oerenkapel"
• Folkloristische dansgroep

„De Knüpduukskes" (onder voorbehoud)
• „Nederlands Jongste Orkest"
• Gezellige terrassen!

i!,



Handdoek
Washand
Badlaken
Badjas
uni

29,90
5,90

59,00

149,50
Op vrijdag 14 mei en
zaterdag 15 mei

Badgoedkorting

Dorpsstraat 22
Vorden 05752.1314

interieurverzorging

signatuur van beter woonkomfort

ONGELOFELIJKE BK BESTEK AKTIE
B/J'AANKOOP VAN:
EEN CASSETTE VAN f 99 t/m f 149,-
EEN CASSETTE VAN f 159 t/m f 289,-
EEN CASSETTE VAN f 299 t/m f 559,-

Keuze uit 600 geselecteerde hotels
in alle prijsklassen in de Benelux,
Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië
en Spanje.

De aktie loopt tot eind mei 1988.

* BK betaalt het logies,
u het ontbijt en
de warme maaltijd!

Je eet tenslotte elke dag!
Verkrijgbaar bij: fcarendseqZutphenseweg 15

Vorden -Tel.: 05752-1261

Zaterdagmiddag naar de fietsenwinkel.
"Denk erom datje 'n degelijke fiets uitzoekt",
zei m'n vader.
"Moet dat nou, ik heb liever iets vlots, iets

,kleurigs", zei ik.
lik dus de allerleukste fiets uitgezocht.
En wat werd het?.. Een Gazelle.
Vanzelfsprekend bij:

Rijwielbedrijf v/h "Tragter"
(eig. A. Klein Brinke)
Zutphenseweg 85 - 7251 DJ VORDEN
Tel. 05752-1256

Gazelle maakt
fietsen leuker

REKLAME:

S pijsnoten slof
nu 7,50

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART-Te,1750

Weekendaanbieding

Royaal gemengd
boeket
8,75

Uw vakman-bloemist
Specialist in:

modern bruidswerk

dijk r̂man
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Tegen inlevering van
deze advertentie

Muesli
Kruidkoek

3,50van 4,25 voor

't winkeltje in brood en banket

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

V KOOPCENTRUM

O
R
D
E
N

VRIJDAG

13 MEI

EN

ZATERDAG

14 MEI

met veei
— sfeer
— gezelligheid
— muziek
— voordeelacties

VORDEN
2 dagen
het centrum voor
het hele gezin

V
O
R
D
E
N

Grote maat BarbeCUG nu slechts 17,50

mooi gedecoreerde trOnHTIölS, van 7,95 voor 5,95

per set a 4 16,50

Plastic teilen
55 cm NU 8,50

65 cm 10,95

75 cm 15,95

Open wasmand
rond 6,95

bestuurbare Racewagen

op batterij, van 24,95 voor 17,95

Fleur popjes NU vanaf 8,95

Oude nummers van LEGO sterk afgeprijsd!

SPEELGOED £% l "DO
HUISHOUD EN ̂ % l §•• p* ff ^fc
KADOSHOP WWb l tllO
DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

f PINKSTERMODE )

Vrolijk
Pinkster-
feest
met een
leuk vlot
pakje

of
japon, o.a.

derëla

t/m maat 59.

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

DAMESMODE

VORDEN, Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
WINTERSWIJK, Misterstraat 78 - Tel. 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR

Wij drukken alles mooi en goed
precies zoals het wezen moet

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

700 m' koopplezier
maandagmorgen gesloten
vrijdag koopavond tot 21 uurDe winkel voor:

DAMES, HEREN en KINDERMODE
SCHOENENMODE

HUISHOUDTEXT1EL

De Tuunte wenst iedereen
veel plezier in Vorden



en

speciaal geprijsd
Aantrekkelijke aanbiedingen
op onze Dames-, Heren- en
Kinderafdeling.

Vsscl
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

Parkeren voor de deur!

AKTIE...13 + 14mei
Koffie + appelgebak

voor slechts 4,00 2e kop koffie gratis

Pinksterkronen
bij:

BANKETBAKKERIJ

J.WIEKART-Te,1750

„De macht
der gewoonte "

Weekblad
„Contact"

Drukkerij Weevers
geen 1404

maar
telefoonnummer

1010

Fam. J. Huitink-Dorpsstraat 17 -VORDEN -Tel. 1617

De meest gesorteerde groente en fruitzaak in de regio
met verse rauwkosten. Elke dag ca. 15 soorten
uit voorraad leverbaar. Alles in eigen snijkeuken gesneden.
Wij verzorgen ook uw rauwkost, vruchten of
barbequeschotels (vroegtijdig bestellen).

Tegen inlevering van deze waardebon op
vrijdag of zaterdag 13 of 14 mei

Rauwkost
naar keuze
250 gram voor 2,95

RESTAURAIM1

Herberg

Vrijdagmiddag
13 mei 1988

van 2 tot 8 uur
organiseren

de gezamenlijke
vordense

bloemisten

weer
de jaarlijkse

geraniummarkt
op het

marktplein
te

vorden

JAGERSKUKI
met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaaten helder gezichtsveld inde
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse ^

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Utedt Joellrtffendl

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

Tijdens
aktie-weekend

15%
KORTING

op al onze
tafelkleden!!

MEUBELEN -TAPIJTEN
LEDERWAREN
Burgemeester Galleestraat 26
VORDEN
Telefoon 05752-1421

Bij inlevering
van deze bon
ontvangt U

10% korting
op zo'n heerlijke

Barbecue
schaal

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

73-74 mei

heerlijke Bolussen
zo uit de oven
in de winkel

3,95NU
6 voor

die fijne Cake
zo uit de oven
in de winkel

van 6,75
voor 5,95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Alleen geldig
op vrijdag 13 mei en zaterdag 14 mei

«l
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Voor tuin, terras of interieur
exclusieve potten, bakken en vazen,
gevuld of ongevuld

EEN
WAARDEVOL
KADO!

Vanzelfsprekend ook nu weer een grote sortering
in boeketten, stukjes, plantenbakjes etc.

afdeling Bloemisterij
Zutphenseweg 64 - Vorden - Tel. 05752-1508

Raadhuisstraat 22 - Vorden

Bij inlevering van deze bon

3 Tijdschriften

voor 5,-

EEN VEELZIJDIG PROGRAMMA, MET VELE MOGELIJKHEDEN IN
BEKLEDING EN UITVOERING.
PRIMA ZITKOMFORT, BETAALBAAR ÉN KWALITEIT.

LEVERBAAR IN:
1. vele kwaliteiten rundieder
2. diverse stoffen
3. in de wonderstof „Lamous"

Leverbaar in elementen of
gewoon als 2-zits of/en 3-zits.

Breng de maten mee,, zodat wij
samen met U, de beste opstelling
voor uw interieur ontwerpen.

2e Pinksterdag geopend

BINNENVERING VOOR
EEN BLIJVEND GOED
ZITCOMFORT
(MET GARANTIE)

ZUTPHENSEWEG 24

4000 m2 meubelen en tapijt - eigen binnenhuisarchitektuur TEL.: 05752-1514

Schildersbedrijf - Verf handel

de speciaalzaak
voor al uw schilderwerk

Wij leveren uit voorraad:
Wijzonol - Pehalin - Exblarot - Kleurcopperant en Tedflux
produkten.

Met onze moderne mengapparatuur
maken wij voor u bijna alle kleuren uit de
kollekties van:
Herberts - Sikkens - Sigma - Flexa - Histor -
Ripolin - Drost verf en alle Ral kleuren.

SIGMA
COATINGS

RIPOUN

HISTORt FLXA

Ook voor uw in lijstwerk het juiste adres.

Schildersbedrijf - Verfhandel

Boerttoclk

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

Geslaagd, een verjaardag, een gezellige avond van de club
of met de familie onder elkaar

Een geslaagde barbeque
Wij zorgen er voor

Vraag vrijblijvend prijsopgaaf bij:

000
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Dorpsstraat 32
VORDEN
Telefoon 05752-1470

Als u 13 of 14 mei
in Vorden komt.

Kijk dan eens bij Arti'i'leur
in het rond!

Vindt u dat geen
goed idee!

Bij elke besteding
boven 15,- krijft u
een Kaapsvioo/tje

mee!
Bloemen, planten, bloemstukjes;

speciaal bloemvmk, kadoartikelen

aardewerk enz.

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J.W. ELBRINK
Telefoon 05752-1436

(Denk aan de geraniummarkt vrijdag 13 mei.)

* Geboortekaarten
* T rouwkaarten
* Uitnodigingskaarten

met gratis verrassingspakket

boekdruk-offset

J wevo-drukuoö nieuwstad 29
7201 nk zutphen tel 05750-1 2306

ve mamma
Een hele Gazelle is misschien
een tikkie duur..., maar
als mamma er nou toch aan

l^j^l veel kleine fietskado s

voor moederde

/Moeders fietsen graag Gazelle

Tweewielerbedrijf

Kuypers
Dorpsstraat 12 - Vorden

tel. 1393

GAZELLE
Gazelle fietsen rijden op Vredestein banden.
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