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A-Fordclub Nederland houdt
zondag 20 mei
Achtkastelenrit in Vorden

Nieuwe
borden
Achtkastelen
route

m

Jarenlang werd de Achtkastelenroute aangegeven door pijk-n op de
bomen en kleine houten pijltjes enz. Vaak moeilijk te volgen voor
mensen die de Achtkastelenroute wilden volgen. De VW heeft nu
keurige bordjes laten maken en deze overal geplaatst, echt een aanwinst voor ons dorp. Laten wy zorgen dat deze bordjes ook netjes blyven en dat vooral de toeristen, wat belangrijk is voor ons allen, er veel
gebruik van mogen maken.
komen tot een speelplein, dat in de
komende jaren verder aangepast zal
worden aan de behoeften van spelende kinderen in de leeftijd van 4 tot en
met 12 jaar.
De leden van deze vereniging hebben als grote hobby het rijvaardig maken en houden van oude Ford-automobielen in verschillende jaargangen. Regelmatig komen zij bijeen om nieuwtjes uit te wisselen, maar
vooral om hun oldtimers te tonen.
Enkele leden: waaronder de heer A. Lankveld uit Zieuwent, hebben de
organisatie van de bijeenkomst op zondag 20 mei op zich genomen, /ij
hebben als bestemming de bekende Acht-kastelenroute in Vorden genomen een wel zeer toepasselijke entourage voor een dergelijk evenement.
De deelnemers verzamelen zich in Zieuwent, waarna in kolonneverband richting café 't Wapen van 't Medler wordt gereden. Vanaf plm.
13.00 uur vertrekken met tussenpozen de deelnemers om de Achtkastelenroute te rijden.
Voor diegenen die hen van dichtbij willen zien /.ijn er diverse mogelijkheden, nl. om plm 13.45 uur rijden ze over het voorplein van kasteel Vorden en van 15.30 tot 16.30 uur zijn ze te bewonderen op de parkeerplaats
van café 't Wapen van 't Medler aan de Ruurloseweg.
Onder de deelnemende oldtimers bevinden zich o.a. een Engelse taxi,
een vrachtauto en een brandweerauto.

Schoolplein wordt
speelplein
Een werkgroep bestaande uit ouders
van de openbare lagere school heeft
de afgelopen weken het schoolplein
achter de o.l.s. aan de Kerkstraat omgetoverd tot een speelplein.
Doel was de ca. 1800 vierkante meter

Kontaktavond
"Concordia"

De muziekvereniging "Concordia"
hield zaterdagavond in het dorpscentrum een kontaktavond waaraan vier
korpsen uit de omgeving meewerkten. Voor een redelijk gevulde zaal
werd jflfcpits afgebeten door de Kon.
Harm^rc Concordia uit Hengelo onder leiding van Jules Henderiks. De
vier nummers te weten BB en r' 7
mars, American Folk Suite, Slavische
tot slot de Florentine mars
een vlot tempo gebracht.
H i e r n a i s het de beurt aan de organiserende vereniging Concordia onder
leiding van dirigent de heer Wendt.
Na het nostalgische nummer Stepha'kale' betonvlakte met minimale kos- nie werd het bekende Jesus Christ
ten en maximale inzet geschikt te ma- Super Star gebracht. Ter afsluiting
ken als speelplein.
werd één van de mooiste concertmarEr zijn knikkerpotten, evenwichtsbal- sen ten gehore gebracht Colonel Boken, banken, duikelstangen en een gey on Parade.
klimtoestel voor de kleintjes ge- Na de pauze werd de avond voortgeplaatst, hinkelpotten geschilderd en er zet door de harmonievereniging Jubal
komt nog een klimboom en een lijn- onder leiding van Hans Kraxner. Na
balveld.
de openingsmars Glück Auf werden
Deze eerste fase is een aanzet om te de nummers Three Folk Sketches,

Gemeentenieuws

Telefoon gemeentehuis 05752-2323 -Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag-t/m vrijdagmorgen van
8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vundcrink: volgens afspraak - Spreekuur wethouder J.F.
Geerken: vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur voor Sociale zaken, van 11.00 tot 12.00uur voorgemeentewerken-SpreekuurwcthouderH.A Bogchclman: donderdag van 11.00 tot 12.00 uur.

1. Inzameling landbouwplastic

Al enige malen heeft u in deze rubriek
van dit blad iets kunnen lezen over
een van gemeentewege geplande aktie tot inzameling van landbouwplastic in deze gemeente.
Het gemeentebestuur wil u er nogmaals op wijzen dat het van belang is
zoveel mogelijk van dat plastic ter afhaling aan de weg te deponeren.
Het gaat bij die aktie om plastic voor
de afdekking van voerkuilen (zgn.
zwarte plastic) en plastic kunstmestzakken e.d. (zgn. wit plastic).
Iedereen die voornoemd landbouwplastic heeft wordt verzocht dat op
vrijdag 18 mei a.s. gebundeld aan de
weg te leggen, en wel voor 8.30 uur 's
morgens.
Tevens wordt verzocht om dat plastic
zo schoon mogelijk aan te bieden en
dusdanig gebundeld (waarbij zwart en
wit plastic dient te zijn gescheiden) dat
die pakken niet zwaarder zullen zijn
dan 35 kg.
Het plastic dat op 18 mei a.s. niet opgehaald kan worden, zal op zaterdag 19
mei a.s. worden opgehaald.
Het gemeentebestuur hoopt op zoveel mogelijk medewerking.
2. Spreekuur wethouder Geerken

Het spreekuur van wethouder Geerken op vrijdagmorgen 17 mei a.s. zal
geen doorgang vinden.

3. Wyziging werkwyze
kadaverophaaldienst

Op 10 mei j.l. is onder deze rubriek van
dit blad onder meer genoemd dat per
19 mei a.s. op de zaterdagen geen kadavers meer zullen worden opgehaald
vanwege het Destructiebedrijf Winterswijk.
Deze regeling is ingevoerd in verband
met een reorganisatie van de kadaverophaaldienst en de invoering van een
vijfdaagse werkweek voor de chauffeurs van dat bedrijf.
In concreto betekent deze wijziging
dat van de op vrijdag vóór 11.00 uur bij
de keuringsdiensten cq. gemeentehuizen opgegeven kadavers alleen de
grote kadavers, zoals koeien, paarden,
veulens, pony's en zeugen nog dezelfde dag worden opgehaald. De kleine
kadavers worden op de maandag gehaald.
In noodgevallen en ten tijde van epidemieën kan van genoemde regeling
worden afgeweken.
4. Verleende vergunning
voor een collecte

Het gemeentebestuur heeft aan AVONederland voor de periode 21 tot en
met 27 mei a.s. een vergunning tot het
houden van een collecte afgegeven.
5. Te verlenen bouw- en aanlegvergunningen met gebruikmaking van de algemene verklaring van geen bezwaar van
Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Bouwplannen waar het college van
Burgemeester en wethouders het

voornemen mee heeft deze te verlenen met gebruikmaking van de door
Gedeputeerde Staten van Gelderland
afgegeven algemene verklaring van
geen bezwaar.
Aan de heer H. Regelink, Warkenseweg 4 te Vorden voor het vernieuwen
van een varkensschuur aldaar.
Deze bouwplannen liggen tot l juni
1984 ter visie bij de afdeling gemeentewerken.
Eventuele bezwaren dienen binnen
deze termijn schriftelijk aan het college van Burgemeester en wethouders
kenbaar gemaakt te worden.
6. Voorlichtingsbijeenkomst in de
landbouwschool / ter visie legging
bestemmingsplan.

Op maandag 7 mei jl. is door het bestuur van de landbouwschool een
voorlichtingsavond voor omwonenden verzorgd, in verband met een
voorgenomen uitbreiding van de
school.
Van gemeentewege is daarbij een toelichting gegeven op het bestemmingsplan. Belangstellenden wijzen wij er
ten overvloede op dat het bestemmingsplan, genaamd "Vorden 19757
1984, nr. l" tot en met 13 juni a.s. voor
een ieder ter gemeente-secretarie ter
visie ligt.
Voor meer informatie verwijzen wij u
naar de advertentie en de rubriek "gemeentenieuws" in de Contact.van vorige week.

Mixed Pickles en Herp Albert Selektion ten gehore gebracht, hetgeen
door het publiek zeer werd gewaardeerd. De muziekvereniging Eendracht viel de eer te beurt het officiële
gedeelte muzikaal af te sluiten. Onder
leiding van dirigent Weenink werd
geopend met de Belgische Parachutisten mars.
De trompetsolo in het nummer trumpet Fiesta werd vertolkt door vader en
zoon Ellenkamp, hetgeen met een
daverend applaus werd beloond. Na
Original Suite werd een selektie van
bekende nummers van Abba gespeeld. Voorzitter W. Barink dankte
de medewerkende verc^Rngen voor
hun komst naar Vorden, alsmede lady-speaker mevrouw Ans KraxnerPardijs. Tot slot was er gelegenheid tot
het maken van een dansje.

Nutsfloralia
Nu het weer voorjaar is geworden, is
het weer de tijd van Floralia om stekplanten uittereiken aan de kinderen
van de lagere scholen en aan de volwassenen.
De plantjes worden geleverd door de
Fa. Kettelarij. De jaarlijkse tentoonstelling zal dit jaar worden gehouden
op 28, 29 en 30 september in het
Dorpscentrum. Wij hopen dan vele
stekplanten terug te zien om mee te
dingen naar de vele prijzen.
Begin september wordt weer een
bloemschikcursus gegeven. Nadere
gegevens omtrent deze cursus worden later in "Contact" bekend gemaakt. Inlichtingen omtrent de uitreiking van de stekplanten vindt U in een
advertentie in dit blad.

Muziekschool
toch weer in Vorden
De gemeenteraad van Vorden en het
bestuur van de Stichting Muziekschool regio Zutphen zijn het eens geworden over een voorlopige voortzetting van de overeenkomst tot subsidiëring van de Vordense inwoners, die
muziekonderwijs willen.
Het oorspronkelijk per september a.s.
opgezegde kontrakt wordt hiermee in
elk geval met 2 jaar verlengd. In die
tijd zal er een overleg plaats vinden
om te kijken, of men het voor de toekomst over een langer aantal jaren
eens kan worden.
Dit betekent voor de inwoners, dat zij
vanaf september de lessen voor instumentaal/vocaal-, G.M.V.-, balletonderwijs en samenspel gewoon op
de oude voet kunnen vervolgen.
Hiermee is er een eind gekomen aan
de onduidelijkheid, die er tot nu toe
bestond over de gang van zaken rond
het muziekonderwijs in Vorden.

Een handicap betekent:
Extra afgekeurd!
Extra in de zin van: minder kansen op
werk, op sociale kontakten, vervoer,
recreatie, vorming, studie, toegankelijkheid, enz.
Sinds 1927 zet AVO-Nederland zich in
voor de konkrete belangen van de gehandicapten. Ook in uw omgeving.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Voor dit werk is veel geld nodig.
In de periode 21-27 mei a.s. zal daarom een landelijke nationale collecte
worden gehouden.
AVO-Nederland hoopt daarbij op uw
steun te mogen rekenen. Laat de collecte niet aan u voorbij gaan, doe uw
gift in de bus of stort uw bijdrage op girorekening 62.50.00 t.n.v. AVO-Nederland te Amersfoort.
In het kader van de Socutera-zendtijd
zal op woensdag 23 mei a.s. via de T.V.
(Ned. 1) om 20.25 uur een 5 minuten
durend filmpje over het werk van
AVO-Nederland worden uitgezonden.

WEEKENDDIENST HUISARTS
19 en 20 mei dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen
en dringende konsulten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.
WEEKENDDIENST TANDARTS
19 en 20 mei P. Scheepmaker, Ruurlo.
Tel. 05735-2513.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.
WEEKENDDIENST
DIERENARTS
Van zaterdag 19 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel. 1566.

Voorbereidingen voor het
nieuwe seizoen
't Is vreemd, om in deze meimaand
reeds aan de komende winter te denken. Maar ook in het kerkewerk moet
vooruit gezien worden.
Zo wordt er nu reeds gewerkt aan de
start van het gezamenlijke winterwerk
van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente. Op zondag 9 september zal weer de jaarlijkse startdienst gehouden worden in de Dorpskerk. De commissie die hiermee belast is, komt op dinsdag 22 mei 's
avonds in "de Voorde" bijeen.
Tegelijk is de commissie vorming en
toerusting, die het winterprogram
moet uitwerken, druk doende met het
uitwerken van de gedachten, die de
gemeenteleden hebben naar voren
gebracht op de gehouden evaluatieavond.

Een doopfeest
Komende zondag zal het een bijzondere doopdienst zijn in de Dorpskerk.
Maar liefst 11 jonge gezinnen komen
dan naar het Doopvont, om hun kindje te laten dopen. En het is een traditie
geworden, dat dan ook veel anderen
kinderen als neefjes en nichtjes van
dichtbij getuige mogen wezen van het
Doopgebeuren. Ook zullen 2 groepen
zondagsschoolkinderen meedoen aan
het feest door een doopliedje te zingen.
't Is dan feest, want de Doop is het tekan, dat een mensenkind een kind van
de Toekon

TAFELTJE DEKJE
Mei: mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor 8.30 uur.
HARTHULPLIJN
NED. HARTP. VERG.
Tel. 08340-44192
NOODHULPDIENST
Mei: Mevr. v.d. Vuurst. Tel. 2072.
Graag bellen tussen 8.30-9.30 uur.
SOCIAAL KULTUREEL WERK
Kreetjen van den Akker, bereikbaar
woensdag t/m vrijdagmiddag, Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6, Vorden, tel.
05752-3516.
STICHTING VOOR MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hengelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr,
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren: di en do, 8.30-10.00 uur.
WEEKENDDIENST GROENE KRUIS
Uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487. Spreekir wijkzusters en uitlenen verpleegkunge artikelen van 13.00-13.30 uur in het
ijkgebouw.
TAXIDIENST
xibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

GEBOREN Geen
ONDERTROUWD: FA. Pellenberg
en J.W.M. Hartelman
GEHUWD: H.J. Brus en E.J.A. Mennink; E. Vink en G.A.C, van Bemmel
OVERLEDEN: Geen

OGZO ZIEKENFONDS
Groodbod, Hengelo Gld., tel. 05753-1778.
Spreekuur iedere donderdag van 17.0018.00 uur in het Groene Kruisgebouw.
BEGRAFENISDIENST
De heer de Jonge, Ruurloseweg 37, Vorden, tel. 1346.
MONUTA STICHTING
't Jebbink 4, Vorden, tel. 05752-2749.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.3021.00 uur; wo.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 20 mei 10.00 uur ds. J. Veenendaal, m.m.v. de Cantorij, Bediening H. Doop. 19.00 uur ds. R. Miedema uit Zutphen, gez. jeugddienst.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur.

GEREF. KERK VORDEN
20 mei 10.00 uur de hr. G.R. Wielenga
uit Lochem. 19.00 uur Gez. jeugddienst in de Herv. Kerk, ds. Miedema
uit Zutphen.

BRAND MELDEN
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

CITROEN RUESINK RUURLO
1983 Visa Special
1983 Visa G T LPG
1983LNA Canelle
1983 2CV6 Club
1983 2CV6 Special
1983 GSA Special
1982 CXAthena LPG
1982 GSA Special Break]
1982 Visa Super E
1982 2CV6 Special

Dorelle. Jeugdige beha van heel elastisch
oivjoi icx^i i ma11 \\J
teriaal en met 'n glanzend structuurtje. Gladde naadloze cups. In wit en
huid. A 70-80 B, C 70-85

Altijd al® „

modellen n

INRUIL-FINANCIERING-LEASING

19,95

De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel 05735-1753
Kruislandstraat 46. Haaksbergen. Tel. 05427-13124

HAAKSBERGEN
1980 GSA Club Break
1980 CX 2400 Pal las
1980 GSA Club
1979 Honda Accord
1979 Fiat 131 Diesel
1979 Alfa Sud LPG
1979 Visa Club
1978 Renault 5 TL
1978 GSA Club

1982 Fiat Argenta LPG
1982 Austin Mini Metro
1982 GSA Pal las
1981 GSA X3
1981 GSA Club LPG
1981 Visa S u per E
1981 Visa Club luxe
1981 2CV6 Special
1981 Renault 18 TS LPG
1981 Renault 5 GTL

RUESINKA

CONFECTIE EN MODE

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL. 05752-1971

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

GEMEENTE VORDEN
De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met ingang van vrijdag 18 mei 1984, gedurende één maand,
voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt
het ontwerp-bestemmingsplan "Wientjesvoort 1984".
Hei betreft hier een wijziging van de voorschriften van
het in 1983 vastgestelde plan in die zin dat de plaatsing
van trekkershutten mogelijk wordt gemaakt.
Bezwaren kunnen gedurende genoemde periode door
een ieder schriftelijk worden ingediend bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.
Vorden, 17 mei 1984
De burgemeester, voornoemd.
Mr. M. Vunderink.
Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voornemens om met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel 50,
lid 8 der Woningwet, medewerking te verlenen aan de
heer EA.S. von Mengden, Ruurloseweg 81, alhier, voor
het plaatsen van twee trekkershutten op het terrein van
de camping "Wientjesvoort".
De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en situatietekeningen liggen vanaf 18 mei 1984 gedurende
14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie, met de mogelijkheid binnen die termijn hiertegen
schriftelijk bezwaren in te dienen bij hun college.
Vorden, 17 mei 1984
Burgemeester en wethouders, voornoemd.
De secretaris,
De burgemeester,
J. Drijfhout.
Mr. M. Vunderink.

MAANDAG 21 MEI
10-14 uur op het marktplein tegenover
Vinotheek Smit; 15-17 uur bij café
Schoenaker te Kranenburg
• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.
• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL
• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.
• Werkschoenen laag oliebestand f 44,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,
bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjassen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62).
• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en
groen .
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bankschroeven, Melkschorten, Slaapzakken,
Vesten.

Firma W. ëeenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-1451

BESPAAR
TIENTALLEN GULDENS!

HONDERDEN ZIEN
UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN
UW ADVERTENTIE
IN CONTACT
AL 50 JAAR LANG

met een uitgebreide gevaren verzekering
voor Inboedel en opstal van
O.W.M. VORDEN.
Onze premies:
Woonhuis: vanaf 1 0,65 °/«> excl. glas en
/ 0,95 °/oo Inclusief glas.
Inboedel: vanaf f 1,35»/».
Wij zijn van oudsher gespecialiseerd in de verzekering van brand- en stormrislco's tegen lage premies
in zowel de agrarische- als de burgersektor.
Vraag, vrijblijvend, inlichtingen op ons kantoor.
Wij zijn gevestigd in het Sterpoliskantoor aan de
Rijksstraatweg 32-36 te Wamsveld.
Telefoon 05750 - 26 222.

O.W.M. VORDEN w.a.

Voor

Vrije-tijds mode in klassemerken

naar

Modecentrum

Ruurlo

Q0_

Spijkerbroeken

v.a. «J*Jf

89129,-

CUlC~V\raSneQ Denim wijd model

Fong-Leng pantalons
diverse kleuren

v.a. nr«JrüU

- Tops - Sweatshirts
Verbouw adviezen
Schoolstr. 17
Vorden

tel 05752-2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

BLOEMBAKKEN
Holtslag
Bouwmaterialen BV
Spoorstr. 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000

BETONTEGELS
Holtslag
Bouwmaterialen BV
Spoorstr 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000

ADVERTEREN
DOET
VERKOPEN

Eindeloos kombineren met broeken - tops etc uit onze grote kollektie.

Voor uw bloementuin volop
Bloeiende tuin- perk en balkonplanten
Geraniums - hang fuchsia's - stam
Tomatenplanten en chrysantenstekken
ook zelfbediening.

Vrijdags koopavond tot 9 uur
Ook open van 6-7 uur.

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15, Keijenburg, Tel. 05753-1395.

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

LM.B.
VORDEN

DEALER

Hoort zegt het voort!
Wij hebben de nieuwe LEGOLAND
Ridders en Kastelen in huis.
Een gloednieuw en avontuurlijk bouwspeelgoed van LEGO®. In
de mooiste kastelen, met ridders,
wagens, herauten en paarden beleeft
jong Nederland de spanning van de
Middeleeuwen.
Er zijn nu 8 nieuwe dozen in
onze winkel: speciaal voor ridders
van 5 tot 12 jaar.
Nieuw. Van LEGO.
Middeleeuwse avonturen
om te bouwen en te
verzamelen.

Industrieweg 13,
Vorden.
Tel. 05752-3163

TE KOOP:

Diverse gebr. tractoren o.a.

Kamers
te huur
St. Janstraat 69
Telefoon 05753-1329
W.B. TE STROET

Maak van elke

DIEETDAG
een

FEESTDAG

LGVIS

- David Brown 1210 - 72 PK met cab. en stuurbekrachtiging. (Gereviseerde motor en koppeling)
- David Brown 990 - 58 PK -1800 dr. uren
- David Brown 885 smalspoor - 48 PK - 450 dr. uren
(met 1 jaar garantie!)
- Ford 6600 supercab. - 3400 dr. uren.
- Diverse tractoren van 37 tot 50 PK.
- Gebruikte cyclomaaiers. (van 1.35 mtr. -1.65 mtr.)
- Vicon schijvenmaaier cm. 240 en cm. 165
- gebr. PZ-Strela-hark, CZ 330 - Vicon 5-blad atleet
hark.
- Niemeyer schudder 4.40 mtr.
- Mengele snijwagen 330 - Krone opraap wagen HS 24
- idem Kemper 24 nrv.

Nieuwe Kuhn en PZ hooibouwwerktuigen
tegen scherpe prijzen!

BAZAR SUETERS
VORDEN, DORPSSTRAAT 15. TEL 3.566
KRANENBURG, RUURLOSEWEG 91, TEL. 6658
LEGO en LF.(iOl.ANI) /ijn geregistreerde handelsmerken

Met brood van
Uw Echte Bakker

ASSELT
Vorden Tel 1384

Komt u eens geheel
vrijblijvend een kijkje nemen
bij

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.
Nieuw Spittaal

HIFI-STEREO
KLEUREN T.V.
- 2 jaar volledige garantie
- Eigen snelle technische dienst

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen

Telefoon 05750-13813

Met vreugde melden wij u de
geboorte van onze dochter en
zusje

TON LAUCKHART
en

ASTRID GOLSTEIN

MARGRIET

echtgenote van J.J. Funke
op de leeftijd van 32 jaar.

Wij houden recept ie van 16.00-17.00 uurin
café-rest. "De Uitrusting" te Eefde.

5 mei 1984
Brinkerhof 8, Vorden.

FAM. HANEVELD

A.G.G. JEANNETTE HEESEN

trouwen op vrijdag 18 mei a.s. om 13.45 uur
in het gemeentehuis van Vorden.

Wim Homma
Engelien HommaRemmers
Willem

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de fele felicitaties, bloemen en cadeau's die
wij mochten ontvangen op ons
25-jarig huwelijksfeest

Tot onze diepe droefheid moeten wij u kennisgeven van
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve mamma,
dochter, schoondochter en zus

Vorden: J.J. Funke
Muriël
Jasmijn
Laura
Winterswijk: J.J. Heesen
R. Heesen-Ruiter
Winterswijk: A.J. Funke-Grootbod
Brasschaat, België: T. Hendrixks-Heesen
L. Hendrixks
Cuyck: M. Heesen
L. Jansen
Arnhem: B. Heesen
P. Sloot

Ons adres blijft ongewijzigd:
Ruurloseweg 20, 7251 LK Vorden.

C^M^^M^X^I^U^X^M^X^X^X^^M^X^X^X^X^X^t^X^X^^t^M^K^I^I^
J

l

DICK SCHOEMAKER

S

en

* ANNETTE RUUMPOL

Eikenlaan 24, Vorden.

willen elkaar het "Ja-woord" geven op 23
mei 1984 om 10.30 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, kaarten, bloemen en cadeau's die we bij ons 25-jarig
huwelijk mochten ontvangen

Wij houden receptie van15.30tot17.00uur
in „de Herberg", Dorpsstraat 10a te Vorden,
waarbij wij u van harte uitnodigen.
Toekomstig adres:
Stationsweg 13
7251 EL Vorden.

ARIE PASMAN
MINEKE PASMANGROOT WESSELDIJK

7251 XZ Vorden, 13 mei 1984
Het Hoge 54
De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevonden.

CLEMENS METTERNICH

Te koop: tomatenplanten
en bieslookpollen, jonge
kleurdwerg konijntjes.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Hiep, hiep, hoera
pa en ma hebben het voor mekaar
ze zijn al 25 jaar bij elkaar.

Om 14.30 uur is de kerkelijke inzegening in
de Antonius van Padua kerk te Kranenburg.

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Veenendaal Supermarkten B.V. heeft in haar
in Vorden een vakature voor
die opgeleid wil worden tot

WINKELBEDIENDE
Leeftijd ± 17 jaar, arbeidsduur 3 dagen per
week, opleiding bij voorkeur LEAO of MAVO.

De crematie te Dieren heeft inmiddels plaatsgevonden.

Sollicitaties en inlichtingen bij de bedrijfsleider
de heer F.B.W. Bleumink
VS-markt Dorpsstraat 18
725 1 BB Vorden
Telefoon: 05752-2713

Openbare kleuterschool en
lagere school

en

TENTOONSTELLING

\

RIEKWILLEMS-STEGERMAN

"BOERDERIJPROJECT"

Wij willen dit feest vieren bij café de Boggelaar, Vordenseweg 32,7231 PC Warnsveld.

in de lagere school aan de Kerkstraat op
donderdagavond 17 mei a.s. van half zeven
tot half negen.
De afgelopen 4 weken hebben de leerlingen van beide scholen zich intensief bezig
gehouden met de boerderij, het boerenleven, de dieren, de melk en de melkverwerking. Er zijn diverse excursies gemaakt. Op
deze avond zijn alle werkstukjes en materialen te zien, die tijdens het project gebruikt en gemaakt zijn.

U kan ze hiermee komen feliciteren vanaf
15.30 uur tot 17.30 uur op zaterdag 26 mei.
Voor dames en herenondergoed van Hollandia en ten Cate
naar

G

Beleefd aanbevelend; uw erkend gasen watertechnisch installateur

15 mei 1984
De Stroet 1, 7251 CP Vorden.

ï

l HENKWILLEMS

j

* riool ontstopping

J.F. van der Meulen
J. van der Meulen
B. van der Meulen
M.F.W. van der Meulen-Musch

trouwen op 25 mei om 13.45 uur in het gemeentehuis te Vorden.

Tussen 16.00 en 17.00 uur receptie in zaal
Bakker.

B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hilferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Automaat.

* onderhoud gastoestellen

op de leeftijd van 75 jaar.

en

Vermist sinds 23 april (2e
Paasdag) rode poes met witte bef kan mogelijk ergens met
een nestje jongen zitten.
Voor de vinder of de juiste tip
een beloning.
Tel. 05752-1335.

AUTORIJLESSEN?

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties

FREDERIKAJOHANNA
VAN DER MEULEN

TRIX BOERSMA
H. Sloetjes, Schuttestraat 6,
Vorden. Tel. 3003.

Het adres voor:

Op 10 mei j.l. is, voor ons toch nog onverwacht, na een
kortstondige ziekte, van ons heengegaan onze lieve zuster en schoonzuster

Vorden, mei 1984
De Bongerd 11.
Te koop: fuchia's vele soorten,

Voor al uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erkende vakman.

j
§ Wij zien u graag komen,
| Ingrid - Monica - Heidi

I

$

13 mei 1984
Molenweg 32
| 7251 EE Vorden.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN • TEL 05752-1971

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN BORCULO HENGELO (GLD) EERBEEK RUSSEN GROENLO GOOR VOROEN

Huizinga
administraties/verzekeringen
•
•
•
•

ALLE VERZEKERINGEN
BELASTINGZAKEN
DESKUNDIGE BEDRIJFSADVIEZEN
AUTOMATISCHE GEGEVENSVERWERKING

In plaats van kaarten.

UITGEWASSEN
GRINTTEGELS
in diverse uitvoeringen

Holtslag
Bouwmaterialen BV
Spoorstr. 28, Ruurlo.
Tel. 05735-2000

Op zaterdag 26 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen dankbaar en blij
te gedenken dat wij 40 jaar getrouwd zijn.

Dorpsstraat 20, telefoon 05752-1463

DEZE WEEK

H.C. KETTELERIJ
A. KETTELERIJ-GAYKHORST

SCHOONMAAKTIJD
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen voor de

Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
17.30 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
Vorden.
Mei 1984
Hoetinkhof 22, 7251 XN Vorden.

PRETTY MARKT
op 11 augustus van
zwem- en Polovereniging Vorden '64

Prima kwaliteit

trimschoen
voor ai uw loodgietersmateiialen

in blauw/wit.
Maten 36 t/m 46 slechts

25.-

naar de vakman, met gratis advies
LOODGIETERSBEDRIJF

J.H. WILT1NK
HET HOGE 20-VORDEN

WULLINK VORDEN
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4, VORDEN. TEL 1342.

op maat
gemaakt

Bel 2407
Het wordt bij U thuis
opgehaald.

Laat Henk Uw haardhout verzorgen.
Aan meters 50,-, bollen
60,- en gekloofd 65,-.
Eik - beuk - berk.
05735-1249

Horramen

Voor:

AANLEG

ONDERHOUD
REPARATIE
van c.v. kachels, gashaarden en
kachels, geisers, boilers
Het adres:

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK

STRAATSTENEN

Tuinhekjes/ Pergola's/
Schuttingen

Holtslag
Bouwmaterialen BV

alles op maat gemaakt

TUINBANK 139,-

Spoorstr. 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000

Kasten / Ramen /
Deuren
worden op maat gemaakt

Voor mooie

Timmerbedrijf Timmerwinkel
HENK FRERICKS
Burg. Galleestr. 36,
Vorden, tel. 3376

DE VAIEWEIDE
OoO 10 AFRIKANEN
10 VLIJTIGLIESJES

LEGO

Volop tomatenplanten en tuingoed.

BAZAR SUETERS
-

AARDGAS

Vorden - Tel. 1656

al vanaf

VORDEN

Wordt u aangesloten op

KRANENBURG

5,6,75

handvormsteenstrips
+ bijpassende hele stenen

Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein
t.o. NieuwSpittaal

ANDIJVIE 1 KÜO
0,98
KOMKOMMER , gro,e 0,75
LOMBARTS 2Ki>o 2,45

BRUNEKREEFT
GROENTE EN FRUIT
DORSSTRAAT 17, VORDEN. TEL 1617.

VRIJDAG 25 ME114.00 - 22.00 UUR - ZATERDAG 26 ME113.00 -17.00 UUR

GROTE ENERGIEBEURS

Centrale verwarming en kooktoestellen, kachels, sanitair etc. Ook alles op gebied van elektra.
In de kapel aan de Kapelweg in de Wildenborch. Tevens diverse beursaanbiedingen.
Diverse fabrikanten plaatsen voor ons hun nieuwste modellen.

Installatiebedrijf

F. PLADDET
POLSTEEG 10 - BARCHEM
TELEFOON 05752-6465

Uw
meubels
versleten?

Een uitgekiend scherm met tal van
toepassingsmogelijkheden. De doekkast
bestaat uit 2 delen. Deze sluiten zodanig
elkaar aan, dat een geheel

Wij stofferen snel
en voordelig

.

Nieuw!

Jan Pieterse
Interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon 057 54-517

CM 165 en de CM 165 H.

CM 211

* Populaire werkbreedte en daardoor de meest verkochte
machine uit het Zweegers programma.
* Robuuste konstruktie, gericht op inzet onder de meest uiteenlopende omstandigheden.

* De ideale maaier voor het zware werk.
* Geschikt voor aanbouw van een trommelkneuzer voor snellere
droging.
* Uiterst betrouwbare konstruktie met extra veiligheidsvoorzieningen voor de bediening.

CM 185 en de CM 185 H.
ontstaat
waarin het naadlo/r
dralondoek optimaal
beschermd wordt Het
scherm kan ook worden
uitgevoerd met vaste arm,
windvaste- of stormvaste
arm Uiteraard kiest u ook
bij dit scherm uw soort
bediening en kleur of
dessindoek.

WISSELDIEET

Voor een goed advies naar

interieuradviseur
<m

ASSELT
®) Zutphenseweg Vorden Tel 1384

dankzij de ruime ervaring, opgedaan als
C YCL O M AA IERS: uitvinders van het cirkelmaaier-systeem.

Laat^i'vakkundig adviseren. Bel voor een afspraak
on wij komen vrijblijvend
bi} U aan huis met onze uitgebreide kollektie meubelstoffen.

met een
Echte Bakker
om nooit meer
van af te stappen

Bedrijfszekere en efficiënte trommelmaaiers

Cassette zonneschermen
type terras gljjarm

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

* Een steeds meer gevraagde werkbreedte door het toenemend
aantal brede trekkers.
* Voldoet aan de modernste eisen op cirkelmaaiergebied: traploze
maaihoogteregeling, geremde steunschotels.

CM 215 en de CM 215 F.

FALAZET185en230

* De cyclomaaier met een formidabele capaciteit van 4 HA per
uur.
* Door de grote doorlaat tussen de 4 trommels vraagt deze machine veel minder kracht.

* De cyclomaaier voor de jaren 80.
* Perfekt maaibeeld, Vrij trekkerspoor, Verstoppingen uitgesloten, Maaihoogteregeling, Lange levensduur, Instelbaar overbelastingsslot.

Boeke-Ueesters

VOOR MEER INFORMATIE:
BOEKE HEESTERS HENGELO GELDERLAND
TEL: 05753-1964 en 2379
VERT.: 08342-1170 en 08350-24465.

SPOORBIELZEN
Holtslag
Bouwmaterialen BV

* Gazonmaaiers
Honda, Webb, Atco, Suffolk, Qualcast, Flymo,
Wheel Horse, Roberine, Harry, Jacobsen, Locke,
Torro, Solo, Irino en A.S.

Spoorstr. 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000

VoorZELFMAAKMODE STOFJES naar

* Tuinpompen en
Beregening-installaties

met 3, 5 of 10 versnellingen?

* Motorzeisen

Voor de grootste keuze naar

Kantenmaaiers, taludmaaiers, spuiten, aggregaten,
heggesscharen, motoren, alleszuigers enz.

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN - TEL 05752-1971

Te koop gevraagd: kinderstoel + kinderbedje.

Tel. 05752-6807.

TAPIJTCEINIGEN
ook voor uw
gestoffeerde meubelen
„MISTER STEAM"
de machine met de
goede resultaten
haalt het vuil uit het
tapijt

UU WC land en tuinbouwmachines
Slijpinrichting. Inkoop-verkoop
Vehuur reparatie.
Branderhorstweg 5, Keyenborg, Hengelo Gld.
Tel. 05753-2026
Tevens 's avonds en 's zaterdags bereikbaar.
Nieuw en gebruikt voorradig.

TE KOOP VERSE EIEREN,
Tevens speciaal gedroogde kippemest voor
plant, tuin en komposthoop.
r*

i liri IIMI/ Koekoekboomseweg 4,

U-J. ntlJIIMlX Warnsveld, tel. 05750-21800.

MODECENTRUM
TEUNISSEN RUURLO
Telefoon 05735-1438
Reserveer hem tijdig

SIERBESTRATINGSMATtRIALEN
Holtslag

wc l Itoo i»
ook voor uw
perkplanten

Bouwmaterialen BV
Spoorstr. 28, Ruurlo
Tel. 05735-2000

Het goedkoopste adres in
Zutphen voor

vloer- en
wandtegels
en

plavuizen
Tegelhal Onstenk
de Stoven 8, Zutphen
Industrieterrein t.o.
Nieuw Spittaal

o.a.
begonia's — ageratum
salvia's - zilverblad
petunia's — afrikanen
geraniums (ook hang)
Fuchsia's (ook hang)

wc l Ico®

De Grote Groene Vakwinkel
voor Huis enTüin,voor Mens en Dier
Stationsweg 20 Vorden

met
Televisie
reparaties
direct
;ii naar

Voor al uw electrische licht- en krachtinstallaties:

U zoekt een

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS

nieuwe aanleg
uitbreiding
renovatie
onderhoudswerken
Electro Technisch Installatie Buro
(Landelijk erkend).

Dekker Electro BV
Vorden - Telefoon 05752-2122.

VORDEN. TELEFOON 05752-1393.

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
HIFI - TELEVISIE - VIDEO

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

Ruiten kapot?

Alle soorten
bouwmaterialen in
steen, kunststof etc.
Grote kollektie
keukeninrichtingen.
Wend-, vloertegels en
plavuizen: duizenden
mogelijkheden
Open haarden,
hout/ gas/
elektrisch
Isolatiematerialen
voor vloer, muur dak
en ramen.
Tuinartikelen:
bloembakken,
banken, vijvers.
tegels, patioblokken
etc.
Plaatmaterialen in
board, gips. pvc,
asbest etc.
Voor de agrarische
sektor betonroosters,
voederbakken etc.
Zand, grint, cement.
Dakbedekkingsmaterialen: pannen,
platen, rubberroid.
Badkamerinrichtingen.
Fijn keramiek
zeer origineel,
handgemaakt.

Bel 's morgens vanaf 7.00 uur
tot 7.30 uur. Dan krijgt u hem
dezelfde dag nog geplaatst.
Belt u na 7.30 uur, dan de volgende dag geplaatst.

UW KEUKEN
nu voor ongekend lage prijs: allernieuwste model massief, handbewerkte, eiken uitvoering, compleet met
oven, kookplaat, geïntegreerde wasemkap en koelkast,
met zeer veel bergruimte, totale breedte maat 340 cm.
met eigen gefineerde zichtzijden. Met kunststof werkblad en travertin motief en
roestvrij-stalen bak.
X C /IQQ
Voor een totaalprijs van l D«^Tw!Jf~ incl.BTW.
Tegen geringe meerprijs ook leverbaar met krans- en
lichtlijsten in massief eiken.
Dit moet U beslist gezien hebben vóórdat U Uw keuken
koopt. Uit voorraad leverbaar bovendien. Ook andere
modellen zijn uit voorraad, danwei op korte termijn leverbaar tegen zeer concurrerende prijzen.
Graag tot ziens in onze showroom, waar ongeveer twintig verschillende keukens voor U staan opgesteld.
Openingstijden dagelijks van 8 tot 12 en van 13 tot 1 7
uur, bovendien vrijdags van 19 tot 21 uur en zaterdags
van 9 tot 13 uur.

holtslag ruurlo
bouwmaterialen bv

Spoorstraat 28 - tel. 05735-2000*

SCHILDERSBEDRIJF

J. M. UITERWEERD
Ruurloseweg 35, tel. 05752-1523

TRIUMPH BH's haalt u bij

ZUTPHENSEWEG 29

VORDEN- TEL 05752-1971

Te koop: z.g.o.h. gashaard.
Prijs n.o.t.k.
Telefoon 05752-2615.
Voor vakkundige en snelle reparaties aan uw motorgazonmaaier naar:
FA. KUYPERS Tel. 1393.

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

TWEEDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Ben Steneker in
Café de Herberg

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

de afdeling Vorden van de Plattelandsvrouwen. De organisatie was
Tijdens de dinsdagmiddag j.1. gehou- in handen van het zogenaamde éénden veiling van onroerende goederen dagsbe stuur.
t.o.v. notaris Jhr. Mr. J.J.A. Greven te Na een openingswoord door MeVorden is ingezet als volgt: Perceel 1: vrouw Pelgrum trad hierna de klederWoonhuis met werkplaats enz. aan drachtgroep "Schoon-Heeten" voor
de Nijverheidsweg 4, groot 27.45 are het voetlicht. Zij hielden de dames
op f 100.000,- door Bouw- en Expl. een poosje aangenaam bezig, waarna
de presidente Mevrouw Westerveld
Mij Mennink te Brummen.
Perceel 2, paardestal met buitenma- de groep dankte en zij de aanwezigen
nege, groot 2.11.00 HA op f 88.000,- een prettige vakantie toewenste.
door de Rabobank te Vorden.
De toeslag is op 29 mei a.s.

Inzet onroerend goed

Bezoeker veiling
beschoten
Tydens de veiling werd door de Rykspolitie te Vorden aangehouden de eigenaar van bovenomschreven onroerend goed.
Door de heer S. uit Eist is gistermiddag
aangifte gedaan hij de Rijkspolitie dat
hij tijdens de bezichtiging van het onroerend goed door de eigenaar is beschoten.
De heer S. werd niet geraakt, wel kreeg
/ijn auto schade.
Verdacht van poging tot doodslag is de
eigenaar vervolgens in het politie-bureau te Vorden ingesloten en later op de
avond overgebracht naar het districtsbureau te Apeldoorn.

Politienieuws
Diefstal
dakbedekkingsmateriaal
De heer F.P. uit Barchem deed aangifte dat in het weekeinde 400 kilo Bitumen enjO rol rubberroid is ontvreemd

Decountryenwestern-zangerBenStenekerkomtopvrydagavond25
mei voor een optreden naar de Herberg in Vorden. Tussen 22.00 en
24.00 uur zal mj 2x een optreden verzorgen. Ben Steneker maakte ca.
25 jaar geleden zyn eerste plaat en heeft inmiddels 40 singles en een
10-tal elpees op zyn naam staan. Op zyn agenda staan dit jaar nog optredens in Amerika, Ierland en een TV-special in Polen, alwaar hy razend populair is. Als tegemoetkoming in de kosten zal "slechts" f3,per persoon worden gevraagd. Op vrijdagavond l juni komt de in Enschede wonende negerzanger Eddy Christianie het een en ander ten
gehore brengen in De Herberg. De toegang voor deze avond is gratis.

Vordens Mannenkoor scoort hoog
op zangersavond in Gaanderen
Op de door het Gaanderens Mannenkoor georganiseerde gewestelijke zangersavond, die zaterdag 12 mei j.l. ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van dit koor werd gehouden, heeft
het Vordens Mannenkoor een hij/onder goede indruk achter
gelaten.
In totaal waren er 6 koren te beluisteren, waarvan 5 koren door het Koninklijk Nederlands Zangverbond
werden beoordeeld, te weten: de "Usselzangers" uit Zutphen, Het Hattums Mannenkoor, De Mannen
Zangvereniging Twello, het Vordens
Mannenkoor en het Gaanderens
Mannenkoor. Het Vordens Mannenkoor opende met "O Domine Jesu
Christe" van A. Brumel wat goed
werd uitgevoerd.
Het "stevig" gezongen "Haec Dies"
van J. Verhulst volgde, en bracht het
koor in de juiste balans voor de Negro
Spiritual "Lord Have Mercy", na een
voorzichtige start van de Baritons
werd dit lied in één woord voortreffelijk voor gedragen, hier bleek dat het
koor "Cresendo-Piano" effekt tot in
de puntjes beheerst.
Men vervolgde met de Russische
Hymne "Boh Predwitschmis" een
ogenschijnlijk eenvoudig nummer
met veel herhaling, waar toch een heel

Jong Gelre organiseert
aktiviteiten
De afdeling Vorden van Jong Gelre
heeft voor de komende zomer een
drietal evenementen op het programma staan waar de gehele bevolking
van Vorden en omstreken aan kan
deelnemen.
Zo is er op 5 augustus de bekende D'n
Oost'n rit. Een toertocht voor het gehele gezin met een wedstrijdelement
buiten de openbare weg. Deze toertocht kan per auto, motor of fiets gereden worden. De afstand bedraagt 80

eigen "gezicht" aan werd gegeven.
Het slotlied "Ein Hennlein weiss" van
A. Scandello werd voortreffelijk uitgevoerd, zeer "lichtvoetig", en duidelijk
separaat werd dit virtuoos stuk muziek ten gehore gebracht.
Het lijkt er op dat de inspanningen die
het Koor heeft moeten leveren bij de
studie en opname van de Kerst L.P.:
zijn vruchten nu al heeft afgeworpen.
De Homogeniteit is verhoogd, de
concentratie uitstekend en de uitspraak is duidelijk verbeterd, eigenschappen die ongetwijfeld door de bezielende leiding van dirigent Bert Nijhof tot stand zijn gekomen.
Een constatering, die ook aan het Koninklijk Nederlands Zangersverbond
niet ongemerkt voorbij zal gaan.
Binnenkort zullen wij U gaarne op de
hoogte brengen van de bevindingen
van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond.
kilometer. De start is bij café Schoenaker op de Kranenburg.
Van 7 tot l O augustus organiseert Jong
Gelre de zesde Avondfietsvierdaagse
door de omgeving van Vorden. Startplaats als vanouds bij hotel Bloemendaal.
Op l september wordt het tweede
klootschiettoernooi georganiseerd
voor bedrijven, verenigingen, straten
nen families uit de gemeente Vorden.
Er kan t.z.t. worden ingeschreven
voor een herenklasse, damesklasse of
gemengde klasse. De start is vanaf
café het Zwaantje.
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Ï^JfcS^^H^S
vreemde vertegenwoordigt een inkoopwaarde van f700,-. De politie
vraagt eventuele getuigen zich te melden
A
-7 ™ .
Vernieling V3n aiUO
Ook vraagt de Rijkspolitie getuigen
die inlichtingen kunnen geven omtrent de identiteit van de dader(s) die
afgelopen maandag een personenauto van de heer B. uit Vorden, geparkeerd staande aan de Boonk, hebben
bekrast. Op de linkerzijde van de motorkap zijn diepe krassen aangebracht.

Aangehouden
De Rijkspoltie uit Vorden heeft aangehouden de heer P.V. uit Klimmen.
Deze stond gesignaleerd als zijnde
ontvlucht uit een open strafinrichting.
De man had nog drie weken te goed.
Dat V. werd aangehouden op zijn verjaardag was slechts een bijkomstigheid.

Uit het land gezet
De Engelsman M.R.B, uit Manchester, die op l mei bij de firma Lammers
poogde te stelen is volgens de zogenaamde snelrechtprocedure veroordeeld tot vier weken gevangenisstraf,
waarvan twee voorwaardelijk. Nadat
hij op vrije voeten is gesteld hij op last
van het hoofd van de politie te Vorden
conform de bepalingen van de
Vreemdelingenwet via Hoek van Holland het land uitgezet.
Zijn maat L.W.H, eveneens uit Manchester is nog voortvluchtig. Het
tweetal had ook gelddiefstallen gepleegd in Hengelo G en Huissen.

Zomerexcursie
standsorganisaties
De afdeling Vorden van de GMvL,
ABTB en CBTB organiseren op vrijdag l juni een gezamenlijke zomerexcursie. Onder meer zal een bezoek
worden gebracht aan het veenmuseum te Berger Compascum, terwijl
in Ossenzeil een boottocht zal worden
gemaakt door de "Weerribben". Voor
deze excursiekan men zich voor dinsdag 22 mei opgeven bij H. Bouwmeester, Schuttestraat 26 (tel. 6793).

Plattelandsvrouwen
In zaal "De Herberg" werd deze dagen een bijeenkomst gehouden van

Uitslag kleurwedstrijd 50-jarig
bestaan Weekblad Contact
3 hoofdprijzen Trio Trip Ponypark Slagharen. Dat wil zeggen: een driedaags verblijf (2 overnachtingen) voor maximaal 5 personen in een van de
zomerhuizen van het park in Collendoorn.

1. Marcel Helmink, De Bongerd 21, Vorden.
2.'Wilma Stokkink, Brandenborchweg 10, Vorden
3. Oscar Overbeek, Ganzensteeg 2, Vorden.
Tevens nog gezinskaarten voor een dagje uit in het ponypark. Zo'n kaart
geeft recht op gratis toegang tot het Ponypark voor ouders en hun kinderen.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmiddag voor ouderen in het
Dorpscentrum.
ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International,
ledere maandagmiddag en vrijdagmiddag repetitie Kinderdansgroep
Achtkastelendansertjes in het Dorpscentrum.
V.R.T.C. elke dinsdagavond trainen.
17 mei
22 mei
23 mei
23 mei
24 mei
26 mei
28 mei
30 mei

Mix toernooi v.v. Vorden
Mix toernooi v.v. Vorden
Mix toernooi v.v. Vorden
Bejaardenkring reisje
Mix toernooi v.v. Vorden
Onderl. toernooi s.v. Ratti
Stratenvolleybal toernooi
HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd
2juni Toernooi D-pupillen en 2e klas
zaterdag s.v. Ratti
2 juni Groot B.toernooi v.v. Vorden
2 juni Braderie, optreden Achtkastelendansertjes, kinderdansgroep
3 juni toernooi A en B jeugd, Ratti
5 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km
5 juni Stratenvolleybal toernooi
6 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 2^35 km
7 juni VRTC AchtkaslM^irijders
fietsvierdaagse 2^>5 km
7 juni Bejaardenkring Dorpscentr.
8 juni VRTC Achtkastelenrijders
fietsvierdaagse 20-35 km
9 juni Braderie, optreden Achtkastelendansertjes, IRderdansgroep
9 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd Vorden-Hengelo G.
9 juni toernooi C-jeugd, s.v. Ratti
11 juni toernooi 5e klas zondag, Ratti
13 juni HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd
16 juni toernooi 3e klas zaterdag,
s.v. Ratti
16 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd Vorden-Hengelo G.
17 juni 2e klas dames-toernooi, Ratti
19 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni Avondvierdaagse Sparta
20 juni HSV de Snoekbaars, onderl.
wedstrijd
21 juni Avondvierdaagse Sparta
22 juni Avondvierdaagse Sparta
23 juni Openbare les, Nuts blokfluiten melodicaclub
24 juni HSV de Snoekbaars, wedstrijd
Alm./Lar./Loch./Vorden
27 juni HSV de Snoekbaars, jeugd
wedstrijd
l juli HSV de Snoekbaars, wedstrijd
"Ring" Zutphen
22 juli VRTC Achtkastelenrijders
zomertocht 40 km

Bekerwedstrijd
DCH Hengelo - DCV Vorden
In de kwartfinales van de srijd om de
Gelderse beker is het Vordense viertal
gewipt door DCH. Doordat de Hengeloers in een lagere klasse spelen
gaan zij bij een gelijk spel verder.
Henk Ruesink opende de skore voor
Vorden doordat zijn tegenstander na
een damcombinatie snel opgaf.
De stand bleek remise, maar als Henk
Ruesink de dam niet had genomen
was er wel een winnende stand ontstaan.
Johan Krajenbrink liet de 2 winstpartijen aantekenen. Zijn tegenstander
had lange tijd een mindere stand,
maar ging pas echt in de fout toen hij
dam haalde, waarna Johan een kleine
kombinatie had.
Gerrit Wassink trachtte een zg. kerkhofaanval van zijn tegenstander te
omsingelen, maar kwam een zet tekort om ook de andere vleugel onder
kontrole te krijgen en kwam in temponood. Dit leidde tot verlies.
Harry Graaskamp ging ook in het late
middenspel de mist in, hij trachtte een
hekstelling op het bord te krijgen,
maar dat mislukte, waarna de tegen-

Annet Gosselink, Fluitschipkade 17, Zoetermeer
Natalie Gabriël, Brinkerhof 32, Vorden
Erika Mennink, Galgengoorweg 19, Vorden
Janneke Breukink, Het Jebbink 3, Vorden
Erwin Bos, Het Vaarwerk 16, Vorden
Chantal de Regt, Ruurloseweg 21, Vorden
Kristie Ezerman, Wildenborchseweg 16, Vorden
Edith Harmsen, Schimmeldijk 4, Vorden
Ilse Winkel, Gazoorweg 4a, Vorden
Tamara Bos, De Steege 3, Vorden
Wilja Harmsen, Overweg 13, Vorden
Bianca Beeftink, Boggelaar l, Warnsveld
Martine Hartman, Wildenborchseweg 4, Vorden
Martijn Bos, Het Vaarwerk 16, Vorden
Martijn Eggink, Kostedeweg 7, Vorden
Suzan Koerselman, Overweg 2, Vorden
Mirjam Schimmel, Dr. W.C.H. Staringstraat 11, Vorden
Henriet Kroeze, Braakmansdijk 60, Rijssen
Mark Klein Kranenbarg, Hackforterweg 31, Wichmond
Peter van Helden, Mulderskamp 3, Vorden
Wendy Zieverink, Het Wiemelink 19, Vorden
Mariska van Snippenburg, Braamkamp 497, Zutphen
Robert Zieverink, Het Wiemelink 19, Vorden
Paul van Helden, Mulderskamp 3, Vorden.
Sabine Gabriël, Brinkerhof 32, Vorden.
De prijzen kunnen vanaf donderdag 17 mei aan ons kantoor, Nieuwstad
12, Vorden, afgehaald worden.
stander alle strategische velden in bezit nam. Enige tijd later resulteerde
dat in een dam, alhoewel Harry toen
nog wel schijvenvoorsprong had. Nadat een remisevoortzetting gemist
werd, ging het snel bergafwaarts en
sloeg de vijandelijke dam de belangrijke stukken van het veld.

De B-junioren van de s.v. Ratti hebben vorig weekend een uitstapje gemaakt naar Den Haag. Op de eerste
dag werd een bezoek gebracht aan het
panorama van Mesdag en werd de gevangenenpoort
bezichtigd. Des
avonds vermaakte men zich op de
Haagse kermis.

Op zondag werd Duinrell met een bezoek vereerd en werd een fikse strandwandeling naar Scheveningen gemaakt.
Ook werd deelgenomen aan een tournooi bij de v.v. Vredenburch. Dit was
een tournooi waaraan veel gerenomeerde clubs deelnamen. Bij het komend jeugdtournooi van Ratti brengt
Vredenburch een tegenbezoek.
De jeugdcommissie bestaande uit Brigitte Bos, Frans Lebbink, Bert Lichtenberg, Leo Wissink en Jan Waarle
kunnen op een zeer geslaagd weekend terugkijken. Gastvrijheid verkregen de Kranenburgers bij de in Den
Haag wonende zus Cilia van Frans
Lebbink.

Bi'j ons in d'n Achterhoek
Wie van owluu nog wel 's buuten de deure kump en daorbi'j de doppers
goed los hef, zal wel ezeen hemmen da'w in Vorden un heel'n hoop routebordjes rieker bunt ewodd'n.
Mooie bordjes in de gemeente-kleuren zwart-geal die dient umme de
mensen, die de acht-kastelentocht wilt fietsen, de weg te wiezen. Dit dan
in de plaatsen van de klodders geale varve die'j tot nog too hier en daor
op de beume of achter op 'n vekeersbord konn'n vinn'n. At t'r teminsten
gin tekke veurhingen of de varve eur kleur kwiet was ewodd'n.
'n Komplement an 't wv veur de meniere waorop ze dit vebetterd heb is
hier zeker op zien plaatse.
Dit zal minder luu geven die van sjagerein d'r maor met uutscheijen umdat zee de weg neet konnen vinn'n en meer tevreane fietsers geven. En
van tevreane luu mo'j 't hemmen, die komp nog's weer!
Tevrean waarn ok un heel stel bezuukers van kasteel Reurle. 'n Hele bus
vol ieverugge harde werkers die d'r 's un dag uut woll'n. Zee waarn van
plan umme hier te gaon fietsen maor deur 't slechte weer kwam door
neet van. Bi'j gebrek an iets anders in Vorden wodd'n too Reurle maor
uutekoazen. En daor heb ze gin spiet van ehad. Onder die luu waarn ok
un paar vordensen, vandaor da'k 't uut de eerste hand hebbe en dus
waor.
De börgemeister van Reurle zelf (en gin mense minder) hef eur daor 't
hele kasteel laot'n zeen. Anderhalfuur lang is e daor met eur rondetrokken en 't kasteel en ok Reurle van de beste kante laot'n zeen. Tewiel d'r
wieter gewoon ewarkt wier op 't gemeentehuus. Da's natuurluk vvvwark van de boavenste planke.
Met 't gevolg datt'r al un paar uut 't gezelschap dizzen zommer un wekke
of langer in Reurle op vekansie komp.
't Schient dat t'r in Reurle op dat gebied toch meer kan dan in Vorden,
waor ze 'n kasteel heb dat zeker zo mooi is.
Of zol 't hier met un betjen passen en meaten ok wel konnen? Wi'j wacht
maor af maor at ik börgemeister wazze zo'k mien de vliegen neet af
laot'n vangen.
Dan was t'r dizze wekke nog un brief binnen ekomm'n van ene die un
achterhookse brulfte had metemaakt. Hee klagen dat op die brulfte de
muziek zo hard was ewes dat e ens neet met un ander had konnen
praot'n. 'k Zol zo zeggen: da's niks gin besunders. 't Bunt meespat jonge
luu die brulfte geeft en die kiest de muziek die zee mooi vindt. En de luu
gaot t'r hen umme te dansen en fees te holl'n. A'j met 'n ander argens oaver wilt praoten kö'j um maor better op de koffie vraogen. En 't mooie
van un brulfte is da'j nao huus kont gaon wanneer a'j wilt at 't ow neet ansteet. Of i'j now timmerman bunt of adel, dat me'k niks uut. Zo is dat ok
nog 's un keer bi'j ons in d'n Achterhoek.
H. Leestman

Afgelopen weekend gaf de kinderdansgroep "De Achtkastelendansertjes" in de grote zaal van het dorpscentrum een uitvoering waar circa 150 ouders en andere belangstellenden naar
kwamen kijken.
Tijdens haar openingswoord vertelde
mevrouw van Til het een en ander
ove'r het ontstaan van deze dansgroep
en hoe er momenteel gewerkt wordt.
Wel dit laatste hebben de aanwezigen
zelf kunnen aanschouwen want de in
totaal 60 kinderen maakten er een leu-

Achtkastelendansertjes
ke avond van. "De Achtkastelendansertjes" zijn onderverdeeld naar drie
leeftijdsklassen. De jongste groep van
4 t/m 6 jaar onder leiding van Christine Krajenbrink. De middengroep van
6 t/m 8 jaar onde leiding van Marjan
Kerkhoven.
Deze groep trad deze avond voor het
eerst in eigen kleding op. De oudste
groep in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar
staat onder leiding van Wil Bootsma.
Deze groep heeft eigenlijk dringend

behoefte aan uitbreiding want het
streven is er bij de leiding opgericht
dat de dansgroep in de toekomst met
een tienergroep zal worden uitgebreid. De verschillende groepen
brachten deze avond een mengeling
van Nederlandse volksdansjes, terwijl
de oudste groep ook enkele buitenlandse dansjes op het repertoir had
staan. De finale met de ballonnen was
een waardig besluit van het optreden
van "De Achtkastelendansertjes".
Op 2 en 9 juni treed de groep in het kader van het VVV zomerprogramma.

Romantiek wint van ruimtevaart:

Lego in de Middeleeuwen

Dash dames
uitgebekerd

•Kampioenschap
van Vorden
Het Vordens Kampioenschap biljarten is dinsdagavond ingezet met de
partijen in poule B. Dertig inwoners
hebben zich voor deelname aangemeld. Onderverdeeld in zeven poules
worden de wedstrijden beurtelings
verspeeld op de biljarts van café Uenk
en /aal Schoenaker.
In poule B plaatsen de heren M. Wentink en G. Stokkink zich reeds voor de
tussenfinales.
De finale wordt gespeeld op dinsdag
29 mei a.s., ditmaal in zaal Schoenaker.

1404

Lego is nu met een geheel nieuwe serie uitgekomen: de Riddertijd. De fabrikant laat daarmee zien, dat
men helemaal niet afhankelijk is van oude materialen om het verleden te doen herleven: de moderne (veilige) kunststof Lego blokjes, blijken een uitstekende basis te /ijn voor het bouwen van kastelen, bastions,
ridderfiguren, vaandels, paarden etc. Deze Legoland Riddertijd serie bestaat voorlopig uit acht verschillende dozen met als basis de kastelen: Kasteel 'Donkervoort' (f73,25) en Slot 'Wittenburg' (f 119,50). Afhankehjk van de uitvoering zyn zy voorzien van scharnierende muren, vaUfekken, ophaalbruggen, vergrendelde kerkers etc., hetgeen het spelen met deze kastelen zeer levenKht maakt.
eeuwen ook wel 'blijde' genaamd (f
14,90), een werkplaats met aambeeld
voor de kasteelsmid (f 20,75) en een
bastion met rijdende belegeringstoren (f38,25). Al deze spannende stukken kan het kind zelf opbouwen, maar
daarin is ruime variatie mogelijk. De
ridder bijvoorbeeld kan ook zonder
kar op reis gaan, waarbij het paard een
zadel krijgt. Zo blijkt ook de kasteelsmederij zeer mobiel te zijn, want de-

ze kan worden omgebouwd tot een
paard met wagen. Wie zo'n kasteel
koopt krijgt op naam van het kind een
schfl^rend uitgevoerde 'ridderorde',
oncBpekend door de 'Heer van het
land der Steenhouwers'. De Riddertijd-serie is bedoeld voor kinderen tussen 5 en 12 jaar.
Lego in de Middeleeuwen is verkrijgbaar bij fa. Sueters, Kranenburg en
Vorden.

Voetbal

Vlekkert bracht de partijen in dezelfde minuut op gelijke hoogte 1-1.
Kansen waren er nadien nog wel voor
beide teams, gescoord werd er evenwel niet meer. Vorden kan volgend
seizoen onder leiding van de nieuwe
trainer Jan Hendriksen opnieuw een
poging wagen de KNVB te bereiken.

Rondeel; 9. van Zeeburg; 10. De Herberg.
Het bedrijfszaalvoetbaltoernooi werd
georganiseerd door Velocitas. Voorzitter van Berghenhenegouwen reikte
na afloop de prijzen uit.

Witkampers - Ratti 2: 2-1
afd. dames
Afgelopen zondag moest het tweede
elftal van de dames van de s.v. Ratti
het in haar laatste competitieduel opnemen tegen de koploper en kampioen Witkampers.
Gedurende de eerste helft ging het
spel over en weer en konden beide
partijen niet tot score komen, tot rust
bleeft de stand op 0-0.
Na de thee kwam Gerdien Heuvelink
in het veld voor Gerrie Steenbreker
en mocht Jolanda Temmink aantreden voor Angela Bos. De Larense dames wilden hun kampioenswaarde tonen en konden via hun snelle spitsen
al vrij snel op 1-0 en 2-0 komen. Maar
Ratti legde zich niet bij de stand neer
en vocht goed terug. Via spits Gerrie
Berendsen werd de stand op 2-1 gebracht.
Het elftal eindige op een 3e plaats met
32 punten uit 22 duels met een doelgemiddelde van 50-19.

De voetbalvereniging "Vorden" heeft Op dinsdagavond 22 mei a.s. van 19.45
dinsdagavond een begin gemaakt met tot 22.00 uur worden de finales gehet zogenaamde Mix-toernooi.
speeld om de clubkampioenschappen
Een toernooi waaraan in mix-vorm voor het seizoen '83-'84. Er wordt gedoor de senioren alsmede door het speeld in de volgende onderdelen:
tweedejaars A-team wordt deelgeno- Dames enkel, heren enkel, dames
men.
dubbel, heren dubbel en gemengd
De ploegen bestaan uit acht spelers, dubbel. Evenals voorgaande jaren
terwijl yoor dit toernooi het halve wordt ook nu weer een felle en vooral
speelveld wordt gebruikt. Het toer- spannende strijd verwacht in de vernooi wordt gehouden op 16,17,22,23 schillende onderdelen.
en 24 mei. Prijsuitreiking isgepland tij- Wilt u meer weten over badminton
dens het slotbal op zaterdagavond 2 kom dan vooral kijken. Publiek is op
juni in bar-bodega Het Pantoffeltje.
deze avond natuurlijk van harte welkom in de sporthal.

Vorden - Witkampers 1-1

Zaalvoetbal

De theoretische kans die Vorden /ondag voor de aanvang van de wedstrijd
tegen de Witkampers nog had om
eventueel een beslissingswedstrijd uit
het vuur te slepen werd niet benut.
In een voor de rust saaie vertoning
werd de strijd uiteindelijk met 1-1 afgesloten. Aanvallend brouwden beide
ploegen er in de eerste 45 minuten
niet al te veel van.
Vlak voor de thee kregen de bezoekers een prima mogelijkheid de score
te openen. Toen doelman Wim
Harms reeds was geslagen redde Harry Klein Brinke op de doellijn.
In de tweede helft was het spel van
beide ploegen van betere kwaliteit en
was de strijd speciaal het laatste half
uur het aanzien zeer zeker waard.
Daarvoor had Witkampers in de
twaalfde minuut via A. Kolkman een
0-1 voorsprong genomen. André v.d.

Zuivelfabriek

Mix-toernooi
v.v. Vorden

bedrijfs/aal voetbal kam pi oen
Het zaalvoetbalteam van de Zuivelfabriek is er vrijdagavond in geslaagd
om bedrijfsvoetbalkampioen van Vorden te worden.
Daartoe versloeg de Zuivelfabriek in
de kruisfinale eerst de ATV met 2-1.
De andere kruisfinale tussen de Sorbo en de VS. Markt eindigde in een 02 overwinning voor de VS. Markt.
In de finale liet de Zuivelfabriek er tegen de VS. Markt geen twijfel over bestaan wie de sterkste ploeg heeft. De
eindstand werd 5-2. In de strijd om de
derde plaats versloeg de Sorbo het
team van ATV met 6-2.
De eindstand werd aldus: 1. (en kampioen van Vorden) de Zuivelfabriek;
2. VS. Markt; 3. Sorbo; 4. ATV; 5.
Dijkman; 6. Barendsen; 7. Wiegra; 8.

V.T.P. Vorden
Uitslagen weekeinde van 12 en 13 mei.
Zaterdag: mix-team 4e kl. Neede l Vorden l 3-2; mix-team 5e kl. Vorden
2 - Neede 2 1-4; heren-team 5e kl.
Mail. Molen l - Vorden l 2-4; herensenioren Vorden l - De Maten l 5-1.
JEUGD: mix-team B kl. De Stoven Vorden 5-0.
ZONDAG: mix-team 4e kl. Haemstede - Vorden l 5-3; mix-team 6e kl.
Rietstap l - Vorden 2 3-5; heren-team
4e kl. Vorden - Stokpaardje l 1-5.

Met de mogelijkheid van
FOTOCOMËHF
FOTOO

Finales van de
clubkampioenschappen Flash-Vorden

60-plussers toernooi
Door DEV Oosterbeek werd een 60plussers toernooi gehouden op
woensdag 9 mei 1984, waaraan ook enkele Vordense veteranen deelnamen.
De deelnemers werden in groepen
van 4 onderverdeeld, waarna een enkele kompetitie werd gespeeld.
Bertus Wentink eindigde in de 2e klasse op de eerste plaats in zijn groep met
de volle skore van 6 uit 3. In de eerste
klasse haalde Herman Wansink ook
een eerste plaats. Weliswaar had hij
evenveel punten als nummer 2, Lammers uit Zutphen, maar Wansink had
een beter SB. Bernard Breuker haalde in zijn groep wel de gedeelte eerste
plaats, maar na loting werd hij verwezen naar de 2e plaats.
Han Lankhaar wist slechts l partij te
winnen en eindigde als 3e in zijn
groep.

Het grootste cross-evenement dat deze regio ooit te zien heeft gehad. Die
kwalificatie past volledig bij de Grand
Prix 500 cc, het wereldkampioenschap
motorcross, welk spektakel in het
weekeinde van 16 en 17 juni a.s. in
Halle wordt gehouden.
Het bekende motorcross-circuit de
Kappcnbulten vormt dan het decor
van een motorcross met de allersnelsten ter wereld.
Een cross-veld dat nog niet eerder in
de Achterhoek was te zien en, volgens
insiders, er waarschijnlijk nooit meer
De heren l van de volleybalvcreni- zal komen. Want: niet minder dan zeging Dash hebben hun trainer Ben ven huidige of ex-wereldkampioenen
Kuiper op een waardig afscheidskado zullen zich in Halle aan het starthek
getrakteerd. De promotie/degradatie- verdringen.
wedstrijd tegen Bruvoc werd op over- Het zijn natuurlijk de huidige wereldtuigende wijze met 3-0 gewonnen. kampioen 500 cc, de Zweed Hakan
Door deze overwinning spelen de he- Carlquist, de snelle Belg André Malren van Dash het komend seizoen in herbe, zijn landgenoten Harrie
Everts, Eric Geboers en Georges Jobé
de promotieklasse.
De Vordenaren zullen het dan moe- en daarnaast Graham Noyce, de Enten doen zonder hun trainer/coach gelsman en de Amerikaan Danny LaBen Kuiper die in verband met studie porte.
heeft moeten besluiten elders aan de Uiteraard is Halmac-Halle, de organiserende vereniging, al lang bezig met
slag te gaan.
Tot dusver is Dash er nog niet in ge- een enorme berg voorbereidende
slaagd een andere trainer aan te trek- werkzaamheden voor dit absolute
top-evenement. Halmac had al eens
ken.
eerder een Grand Prix binnen haar
circuit; dat was in 1979, toen de CP 250
cc werd verreden.
Het circuit de Kappenbulten onderging al enkele grondige veranderingen. De springschansen zijn nog hoger, de baan nog breder en de overzichtelijkheid voor het publiek stukken beter. Op het startterrein is een
nieuwe springschans aangelegd. De
club zal voor 16 en 17 juni liefst 5000
tribuneplaatsen creëren.
Kortom: wie van het ruige motorcross-werk houdt, mag dit grootse
spektakelstuk niet missen. Geen seconde.

Afscheid Ben Kuiper

Adverteren
in
Contact
Bel voor
informatie
05752

De muren van de kastelen zijn grijs,
omdat uit een onderzoek is gebleken,
dat kinderen dat een 'echte oude
kleur' vinden. Bij de kastelen wordt
een aantal ridders (te voet en te paard)
geleverd. Daarnaast kan men het een
en ander bijbestellen, zoals twee toernooi-ridders te paard (f 10,25), ridders
met kar op reis (f 10,25), een kasteelkar met ridder en paard (f 6,90), een
rijdend slingerwerktuig, in de Middel-

De dames van Dash zijn in de tweede
ronde voor de nationale volleybalbeker uitgeschakeld. In de thuiswedstrijd tegen Spirit Aktief werd verdiend met 0-3 verloren. De Vordense
dames waren gehandicapt door het
niet meespelen van de geblesseerde
Marjan Limpens, terwijl Carla Jansen
vanwege een operatie slechts één set
kon spelen. In de eerste set bood Dash
desondanks goed partij en verloor zij
met 12-15. In de tweede en derde set
gaf de routine van Spirit Aktief de
doorslag en werd Dash naar een 10-15
en 6-15 setnederlaag gespeeld.

Voorbereidingen
Grand Prix
motorcross Halle
in volle gang

A3-A4-A5
Haarscherpe afdrukken

FOTOCOPIËN
FOTOCOPfËN

NIEUWSTAD 12, VORDEN. TELEFOON 05752-1404.

ADMINISTRATIEKANTOOR

IMutsfloralia

KLEIN LEBBINK B.V.

Uitreiking stekplanten voor volwassenen:
Pelargenium (rose geranium)
Cuphea Platycentra (luciferplantje)
Prijs per stel
2,75

—
—
—
—

Opgave bij:
- Mevr. Boesveld, Het Wiemelink 67, tel. 1743
— Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555.

Voor de schoolkinderen
Fuchia hybr. (paars rood)
Perlaronium citronella
Per stel

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden, Tel. 05752-1455

Administraties
Belastingaangiften
Belastingzaken
Deskundige adviezen

2,75

De plantjes voor de schoolkinderen worden 23 mei a.s.
op school uitgereikt.
Bij bestelling van een stekplantje krijgen de schoolkinderen een stekplantje van de sierkalabas gratis. Hier is
een wedstrijd aan verbonden, wie de mooiste sierkalabas heeft gekweekt met de tentoonstelling.

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze
Café-Restaurant

Uitreiking

is op woensdag 23 mei a.s. 's middags
van 3 tot 4 uur bij Hoveniersbedrijf Kettelerij, Zutphenseweg, Vorden.

Wie wil ons helpen voorverkoop van loten, opgeven aan
Mevr. Hesselink, Molenweg 15, tel. 1555.

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

