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

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

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur

volgens afspraak.

Afspraken kunnen telefonisch
worden gemaakt bij de receptie van

het gemeentehuis.

T» VERGADERINGEN
RAADSCOMMISSIES

De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stellen bur-
gemeester en wethouders naar aanlei-
ding van een advies voorstellen nog bij
of houden deze aan. Ook kunnen
raadsvoorstellen ingetrokken worden,
de leden van de commissies zijn tevens
raadslid.

De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op 22 mei 1990
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:
— verkoop perceel grond op het indu-

strieterrein aan de heer R.A.J. Ver-
heij;

— subsidie Streek VW-Achterhoek
voor 1990;

— aanleg parkeerhaven, trottoir en
openbaar groen langs de Overweg;

— totaalonderzoek vitaliteit kastanje
nabij de N.H.kerk;

— automatisering van het gemeente-
kadaster;

— concept-begroting 1991 van het So-
ciaal Werkvoorzieningsschap Regio
Zutphen;

— hertaxatie heffingsgrondslag
onroerend-goedbelas tingen;

— verzoeken om schadevergoeding
ex. art. 49 van de Wet op de ruimte-
lijke Ordening;

— aan— en doorverkoop gronden
t.b.v. uitbreiding industrieterrein;

— verkoop perceel grond op het indu-
strieterrein aan Atomica Plastics;

— collegeprogramma 1990-1994 ge-
meente Vorden; portefeuilleverde-
ling;

— werkterrein en benoeming leden
vaste commissies van advies en bij-
stand; aanwijzing gemeentelijke
vertegenwoordigers in diverse in-
stellingen.

De commissie voor algemeen bestuur
vergadert op dinsdag 22 mei 1990 om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan onder andere de volgen-
de punten:

— vaststelling herziening 1989 voor-
schriften bestemmingsplan Vor-
den-Kom!980;

— beroepschrift tegen weigering
bouwvergunning voor een berging;

— verkoop perceel grond op het indu-
strieterrein aan de heer R.A.J. Ver-
heij;

— subsidie Streek-WV Achterhoek
voor 1990;

— verzoeken om schadevergoeding
ex. art. 49 Wet op de Ruimtelijke
Ordening;

— aan- en doorverkoop gronden t.b.v.
industrieterrein;

— verkoop perceel grond op het indu-
strieterrein aan Atomica plastics;

— collegeprogramma 1990-1994 ge-
meente Vorden; portefeuilleverde-
ling;

— werkterrein en benoeming leden
vaste commissies van advies en bij-
stand; aanwijzing gemeentelijke
vertegenwoordigers in diverse in-
stellingen.

De commissie voor Welzijn en milieu
vergadert op woensdag 23 mei 1990
om 19.00 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan onder andere de vol-
gende punten:
— concept-begroting 1991 van het So-

ciaal Werkvoorzieningsschap Regio
Zutphen;

— collegeprogramma 1990-1994 ge-
meente Vorden; portefeuilleverde-
ling.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw mening kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de behandeling van de agenda begint
aan de voorzitter of de secretaris van-de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffen-
de agendapunt begint. De mogelijk-
heid bestaat dat de commissieleden u
tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen. Tevens kan de
voorzitter een tweede inspraakronde
invoegen.

'PHAI.EN HUISVUIL
Op Hemelvaartdag, donderdag 24 mei
1990, wordt er geen huisvuil opge-
haald. Dit gebeurt op VRIJDAG 25
MEI, en niet, zoals in de afvalwijzer
staat vermeld, op woensdag 23 mei.

NZAMELING OUDE
GASELESSEN DOOR

DE BRANDWEER
In het verleden, toen het aardgasnet
nog niet zo dicht was als tegenwoordig
en centrale verwarming geen gemeen-
goed was in de Nederlandse woningen,
werd flessengas veel gebruikt. Inmid-
dels is de toepassing van propaan en
butaan voor huishoudelijk gebruik
sterk teruggedrongen. Alleen voor de
caravan op de camping vindt nog gere-
geld gebruik plaats.
Alhoewel het gebruik sterk is vermin-
derd, is het aantal flessen met propaan
en butaan in de woningen nog aan-
zienlijk. Toen de mensen stopten met
het gebruik, heeft men veelal de laatst
gebruikte fles met een restant gas op-
geborgen op zolder, in een berging of
schuurtje. Aangezien het gebruik lang
geleden is, is de aanwezigheid van gas-
flessen in de vergetelheid geraakt. Om-
dat gasflessen iedere tien jaar gekeurd
moeten worden betreft het dikwijls fles-
sen, waarvan de keuringsdatum is ver-
lopen en die in principe als onveilig
moeten worden beschouwd.
In de loop van de jaren zal eventuele
roestvorming verder gaan, pakkingen
verouderen, kortom de onveiligheid
zal toenemen.
Een ander risico betekent de gasfles bij
brand. In geval van een brand in een
woning of schuurtje is de explosie van
een vergeten gasfles een zeer reëel aan-
wezig gevaar en vormt een groot risico
voor de brandweermensen die de
brand bestrijden. In de provincie Lim-
burg heeft een actie van de brandweer,
waarbij men gasflessen kon inleveren,
zo'n grote respons gehad, dat dit risico
duidelijkis bevestigd.

Om het gevaar van die vergeten gas-
flessen te verminderen wordt er ook in
het gebied van het Gewest Midden IJs-
sel een actie gestart, waarbij mensen
iedere maat of soort gasfles, met wel-
ke inhoud dan ook, kunnen inleveren
bij de brandweer. Dit kan in Vorden
op zaterdag, 26 mei 1990 van 09.00 —

12.00 uur gebeuren bij de brand-
weerkazerne aan de Nieuwstad la.

De ingeleverde gasflessen worden afge-
voerd door bevoegde firma's in samen-
werking met Shell Verkoopmaatschap-
pij B.V. De oude gasflessen worden
strikt volgens de regels afgevoerd en
vernietigd of, indien mogelijk, voor
hergebruik geschikt gemaakt.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich
wenden tot de heer TJ. Boesveld van
de plaatselijke brandweer, tel.
05752-1743.

^TIJDELIJKE
VERKEERD

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van 'De Wiersse', op 24 mei
1990, hebben burgemeester en wet-
houders besloten om op die dag een
parkeerverbod in te stellen voor beide
zijden van de Brandenborchweg voor
het gedeelte vanf de Ruurloseweg tot
aan de spoorbaan en om de Wierseral-
lee op die dag af te sluiten voor alle
verkeer behalve voetgangers.

te,yjJOUW-
VERGUNNINGEN

Op 8 mejjongstleden hebben burge-
meester^k wethouders bouwvergun-
ning verleed aan:
— de heer G.C. Voerman, het Vaar-

werk 25 te Vorden, voor het verbou-
wen en vergroten van een woning
op het perceel het Vaarwerk 25 te

de t W.J. Klein-Heerenbrink,
Ruurloseweg 52 te Vorden, voor het
slopen van een berging en het uit-
breiden van een berging op het per-
ceel Ruurloseweg 52 te Vorden;

— OSTT architecten en ingenieurs te
Doetinchem, voor het veranderen
van de woning Lindeseweg 8 te Vor-
den;

— de heerJ.W. Emsbroek, Zutphense-
weg 3 te Vorden, voor het verande-
ren en vergroten van een woning en
een schuur aan de Jachtlust 2 te
Vorden;

— de heer G. Bijenhof, Wildenborch-
seweg 29 te Vorden, voor het ver-
groten van een ligboxenstal op het
perceel Wildenborchseweg 29 te
Vorden;

— de heer A. Beeftink,Joostinkweg 12
te Vorden, voor het bouwen van een
machineloods op het perceel Joos-
tinkweg 12 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

£• HERINVULLING
GEMS-TERREIN

GAAT LANGER
DUREN

Enige tijd geleden heeft U in deze ru-
briek kunnen lezen dat de gemeente-
raad een bestemmingsplan heeft vast-
gestgeld voor de herinvulling van het
zuidelijke gedeelte van het voormalige
GEMS-terrein in het centrum.
Kort daarna is de procedure opgestart
om direct na -de bouwvakvakantie te
kunnen starten met de bouw van een
16-tal woningen in de sociale huursec-
tor, door de woningbouwvereniging
'Thuis Best'. Het gaat hier om wonin-
gen voor de categorie bejaarden,
enigszins te vergelijken met de in aan-
bouw zijnde woningen aan de Insulin-
delaan.
Zoals bekend vindt er op het GEMS-
terrein nog een bodemsanering plaats.
Ook daarover is diverse malen gepubli-
ceerd in dit blad.

De regels voor het verkrijgen van subsi-
die voor woningen in de sociale huur-
sector bepalen dat voor 50 % van de
toegewezen subsidie-contingenten
plannen voor l juni a.s. (compleet.met
bouwvergunning etc.) gereed dienen
te zijn. Indien dit niet het geval is bete-
kent dit verlies van het betreffende ge-
deelte contingent.
De saneringsrapportage is — ondanks
verwoede inspanningen - - evenwel
niet voor de fatale datum van l juni
gereed. Dit betekent dat toekenning
van geldelijke steun, alsmede het verle-
nen van een bouwvergunning voor die
datum niet tot de mogelijkheden be-
hoort.

Om nu te voorkomen dat de gemeente
met het verlies van de 50 % (is 8 wonin-
gen) in feite het hele plannetje aan
haar neus voorbij ziet gaan, is er in
overleg met de directie Volkshuis-
vesting gezocht naar een oplossing.
Aangezien uitstel van de l juni datum
niet mogelijk blijkt, kan die oplossing
alleen gevonden worden in een ruil
met een buurgemeente. Daartoe is
overleg gevoerd met de gemeente Zut-
phen. Van die zijde is men weliswaar
bereid aan een dergelijke ruil mee te
werken,doch de daaraan door de ge-
meente Vorden verbonden wens tot te-
ruggaaf voor l september a.s. (nog af-
gezien of de directie Volkshuisvesting
hieraan haar goedkeuring zou kunnen
hechten) kan niet worden gehono-
reerd.
Wel is men tot teruggave in 1991 be-
reid.
Gelet op de in het geding zijnde belan-
gen heeft het gemeentebestuur vervol-
gens besloten met de ruil in te stem-
men.
Dit betekent dat uitvoering van de wo-
ningbouw eerst in 199 |̂tal starten,
aangezien voor de naast^P huurwo-
ningen te realiseren koopwoningen
ook eerst in dat jaar contingenten te
verwachten zijn.
In overleg met de woningbouwvereni-
ging, de GEMS en de b^le project-
ontwikkelaars wordt nog I^B'n in hoe-
verre:
— wel op korte termijn een aanvang

kan worden gemaakt met de sloop
van de bebouwing;

— het terrein-gedeelte langs de Zut-
phenseweg (commerciële invul-
ling) nog dit jaar kan worden aan-
gepakt.

Verpaupering
huidige bebouwing

De mede door vandalisme versneld
optredende verpaupering van de
bebouwing zal een ieder een doorn
in het oog zijn. Wij dringen er dan
ook bij een ieder op aan de sloop
over te laten aan de tz.t. in te scha-
kelen professionele slopers.

Verstandig eten
Een gevarieerd menu en voldoende
vochtopname zijn grondvoorwaarden
voor het optimaal laten functioneren
van het menselijk lichaam. Het grote
aanbod van diverse voedingsmiddelen
maakt het mogelijk om elke dag een
menu van een andere samenstelling op
tafel te zetten. De Maaltijdschijf van
het Voorlichtingsbureau voor de Voe-
ding kan als leidraad dienen bij het ma-
ken van een goede keuze.
Woorden van deze strekking sprak dië-
tiste T. Tolkamp voor een aandachtig
gehoor van ANBO-leden.
Op aanschouwelijke wijze legde zij uit-
voerig uit welke noodzakelijke voe-
dingsstoffen het dagelijks voedsel moet
bevatten en welke taken ze vervullen bij
het in standhouden van ons lichaam.
Ze beklemtoonde onder meer het be-
lang van een goede vochtvoorziening.
Een mens moet dagelijks circa l '/z a 2
liter tot zich nemen. Voorts zei ze dat
het niet alleen belangrijk is watje eet,
maar ook hoeveel.
Tijdens de gedachtenwisseling tussen
mevrouw Tolkamp en de aanwezigen is
vooral aandacht besteed aan de voor-
en nadelen van kant-en-klaar maaltij-
den, afslankmiddelen en het belang
van produktinformatie op de verpak-
kingvan voedingsmiddelen.
'Verstandig eten is echt niet moeilijk',
zei mevrouw Tolkamp aan het slot van
haar interessante betoog.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 20 mei 10.00 uur ds. H. Westerink,
bediening van de Heilige Doop m.m.v. de Can-
torij.
Donderdag 24 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur
ds. H. Westerink, herv./geref. dienst in de Ge-
reformeerde Kerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 20 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker;
19.00 uur ds. P.W. Dekker.
Hemelvaartsdag 24 mei 10.00 uur ds. H. Wes-
terink, gez.dienst in de Geref. Kerk.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 20 mei 9.00 uur Eucharistieviering.
Woensdag 23 mei 19.00 uur Eucharistieviering.
Donderdag 24 mei 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zaterdag 19 mei 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 20 mei 10.30 uur Eucharistieviering.
Donderdag 24 mei 10.30 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 mei Past.
Van Zeelst, tel. 05752-1735.

Huisarts 19-20 mei dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit
haar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 19 mei 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 19-20 mei P. Waart, Barchem, tel.
05734-1744.
24-25 mei. J.H. de Lange, Lochem, tel.
05730-54357.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-

viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje de gehele maand mei mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 9 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenlsdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 mei 10.00 uur ds. G.W. v.d. Burg,
Zutphen.
Donderdag 24 mei 10.00 uur ds. l. de Zwart,
Wehl.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 19 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 20 mei 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.
Woensdag 23 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Donderdag 24 mei 10.00 uur Eucharistievie-
ring.
Weekend-Wacht-Pastores: 20-21 mei Pastor
Van Zeelst, tel. 05752-1735.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g. 05700-14141 Politie tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.

05752-2222, b.g.g. 05700-14141
tel. 05752-1230.

Politie

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Vordens Damêskoor 'Achtkastelen rijders'
Het Vordens Dameskoor heeft een uit-
stapje naar Den Haag gemaakt. Alvo-
rens Madurodam werd bezocht werd in
Harmelen de koffie met gebak alle eer
aan gedaan. In Scheveningen werd ge-
winkeld en de lunch gebruikt. In de
middaguren werd het Binnenhof be-
zichtigd, terwijl de gezellige dag met
een diner bij 'De Herberg' in Vorden
werd besloten.

Zondag 20 mei organiseert de V.R.T.C.
'De Achtkastelenrijders' haar jaarlijkse
voorjaarstocht. De start voor de deelne-
mers aan de 40, 80 of 120 km is vanaf
'De Herberg'. In de routes zijn de ver-
schillende Vprdense kastelen opgeno-
men. De routes gaan richting Zwiep,
Barchem (40 km), richting Doetin-
chem (80 km) en richting 's Heeren-
berg(120km).



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

• TE KOOP:
Eiken bankstel
1+2 pers. bed. Tel.:
05752-2914.

• TE KOOP:
schouwmodel, gashaard,
gevelkachel en keuken-
kachel.
Tel. 05450-93934.

• Welke man of vrouw wil
mij helpen?
Tijdens ziekte of vakantie door
het bezorgen van leesmap-
pen. Moet in het bezit zijn van
een auto en telefoon.
Brieven onder nummer 51 -1.
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Zit u verlegen met teveel
typewerk?
Zowel als thuiswerk of als in-
valster tijd beschikbaar.
Brieven onder no. 7-2.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• VERLOREN:
4 mei: zilveren halsketting
(aandenking).
Beloning voor eerlijke vinder.
Saskia Peters.
Tel. 05752-2196.

• TE KOOP:
1,5hakuilgras.
Briefjes inleveren voor zater-
dag 19 mei, 12 uur G.O.V.
Bij J. Dijkman-Bannink, Nij-
landweg 2, Wildenborch.

• GEZOCHT:
zelfstandig werkende hulp in
de huishouding voor 1 och-
tend in de 14 dagen.
Brieven onder nummer 7-3.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• Ik heb per ongeluk met Ko-
ninginnedag bij de Pantoffel
een verkeerde herenjas
meegenomen.
Wie heeft de mijne? Tel. 3061.

• MET SPOED GEVRAAGD:
tijdelijke hulp huishouden-
praktijk voor 16 uur per week.
R.J. Jansen v.d. Berg, tel.
1507 (in tijdelijk loondienst-
verband).

• GEVRAAGD:
zelfstandige hulp in huis-
houding voor maandag of
dinsdag en vrijdagmorgen on-
der nummer 7-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Zündapp KS50 met sterrewie-
len en toerenteller.
f 450,-. Tel. 05752-1611.

• TE HUUR:
zitslaapkamer met keuken.
Tel. 05753-1360.

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

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

mei
Televisie

reparaties
direct

i;i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

H I F I TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
maandag 21 mei 1990 voor een ieder ter gemeente-
secretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Sta-
ten van Gelderland bij besluit d.d. 4 mei 1990, no.
RO89.39296-RWG/G5209 onherroepelijk goedge-
keurde bestemmingsplan'Het Wiemelink 1989'.

Dit plan heeft betrekking op een perceel bouwgrond
aan het Wiemelink 7, alhier.

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEVRAAGD:

2 vakantie-
hulpen (vr.)
in periode van
30 juli t/m 24 augustus

min. leeftijd 17 jaar

WASSERIJ

SIEBELINK
Industrieweg 3 - Vorden - Tel. 1465

MOTORRJJLES
+ antisliptraining motor

rijschool
GROEIMEVELD

bel nu:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD

waddenstoet
Vruchtenbrood van

fijngemalen volkorenmeel
Carrousel

Een rond broodgebak van
ca. 500 gram rijk gevuld met eerste

klas zongerijpte rozijnen, licht
gebruneerde noten en zuivere

amandelspi j s met caramel.

Bij inlevering van de Waddenbroodzak
krijgt U een

Waddencaroussel
van f 5,50 voor 4,95

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

't winkeltje in vers brood en banket

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

Waddenbrood dagelijks
bij uw broodmaaltijd...

Vraag ernaar!

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken, ter
voldoening aan het bepaalde in de inspraakverorde-
ning ruimtelijke plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat vanaf 21 mei tot en met 6 juni 1990 ter gemeente-
secretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a. (Koets-
huis) ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan
'het Lekkebekje 1990'.

Dit plan voorziet in de mogelijkheid van vervangende
nieuwbouw aan het Lekkebekje (kadastraal bekend
sectie M, no. 129), voor het tengevolge van de voorge-
nomen uitbreiding van het industrieterrein door de ge-
meente aan te kopen perceel met opstallen aan de
Kerkhoflaan 13, alhier.

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen eventue-
le bezwaren (schriftelijk) kenbaar gemaakt worden
aan hun college.

Zij die de wens daartoe te kennen geven zullen in de
gelegenheid worden gesteld over de plannen van ge-
dachten te wisselen met daartoe door ons aangewe-
zen ambtenaren.

Vorden, 17 mei 1990.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, De burgemeester,

Mr. A.H.B. van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

e<rDe Itoggelaar'
CAFE-RESTAURANT-KEGEL- EN ZALENCENTRUM

Vordenseweg 32, 7231 PC Warnsvelrf, Telefoon 05752-1426

17 mei

DANSEN
voor gehuwden
en alleenstaanden

Entree: f 2,50 p.p.

Live-muziek
Aanvang: 20.00 uur.
Zaal open: 19.00 uur.

Het juiste adres voor al uw feesten van
groot tot klein.

Jansen & gal jf
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
tr 05750-22816

BOVAG

Let op aanbiedingen
met Bal!

Ook hiermee spaart u
voor die gratis Bal.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 KIIO 7,95
Grove verse worst 1 kiio 9,90
Magere Varkenslapjes 1 kiio 8,45

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Hamburgers
per stuk 1,—

WOENSDAG GEHAKTDAG

SPECIALITEITEN

Slavinken of
Gevulde Filet
5 haien 4 betalen

HOH gehakt 1 uo 7,95
Rundergehakt 1 kiio 11,50

Speciaal voor Hemelvaartsdag:

Vordense Varkensrug i kiio 17,-
VOORDEUG VLEES

Magere Lendelapjes
500 gram 9,95

Speklapjes
1 kilo 7,95

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Gewone Biefstuk
ONGEWOON LEKKER

250 gram 6,75

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

groenten en fruit
kaas en noten

.&
*&\^

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag: 17,18 en 19 mei 1990

UITDENOTENBAR:

Partij
NOTENMIX

250 gram 2,50
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 21, dinsdag 22 en
woensdag 23 mei: VERS GEBRANDE PINDA'S 250 GRAM 0,95

Cement bestellen
Harmsen Vorden

bellen
Tel. 05752-1486
35 zakken a 50 kg

f 11,75 per zak

20 zakken f 12,- per zak

per zak f 12,75

Zo vers is het alleen nog maar
bij de Warme Bakker

d Ie zelf ba kt.

WEEKENDAANBIEDING

Café - Restaurant

De Cuifd
Dorpsstraat 1 1

7261 AT RUURLO
Tel.05735- 1312

MEIKERMIS
20 mei

Dans- en showorkest

LIBERTY 55

Aanvang 21.00 uur

in het Vv van Ruurlo —

Gebaksnit slagroomofmokka

van 6.25 voor O • f O

Zeeuwse Cake
van 3.50 voor %J«"™"

250gram KOEKJES o ~nc*
voor de prijs van £ O tl S

De enige echte Vordense mik
NU 4.50

WARME BAKKER

.AAI
BAKT HETVOOR U

TELEFOON 1373

Voor ai uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656



Zijn plaats is leeg...

Ondanks het intense verdriet
en het grote gemis, wil ik U al-
len hartelijk danken voor de
warme en grote belangstelling
bij het overlijden en de begra-
fenis van mijn man

Sjef
We moeten zonder hem, maar
wel met z'n allen verder.

Betsy Harbers-
Goossens

Fam. Harbers
Fam. Goossens

Ruurlo, mei 1990.
Burg. Tuyll v.Serooskerken-
weg 23,7261 CT Ruurlo.

DANKBETUIGING
Bij deze willen wij allen dank-
zeggen voor de grote belang-
stelling, het medeleven en de
deelneming voor, tijdens en na
het overlijden van ons aller
zorgzame moeder en oma

Engeldina Zweverink-
Groot Bluemink

De kinderen,
klein-, achter- en
achter-achterkleinkinderen.

7251 HK Vorden
Joostinkweg 8

a.s. zaterdag
AANVANG 10.00 uur

C-juniorentournooi
a.s. zondag

AANVANG 9.30 uur

B-juniorentournooi
(sportpark

Oude Zutphenseweg)

PRETTYMARKT
Heeft u nog spulletjes,

bel dan naar:

Fam. Oonk, tel. 2920.
(gewijzigd!)

En wij halen het op!
(eens in de twee maanden)

HEMELVAARTSDAG
DONDERDAG 24 MEI

alsmede op
Eerste en Tweede

Pinksterdag
van 10.00 tot 18.00 uur

Entree f 5- p.p.
Gratis parkeren.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

Autoverzekering
vanaf T 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-18585.

LUDGER-
MARKT
Wichmond
14-15 juli
Standhouders

opgave voor de antiek c.q.
curiosamarkt.

Bellen naar 05754-285.

Schoen reparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
.Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Video» en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977
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Op maandag 21 meia.s.
hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest te vieren.

Henk Schieven
en

Betsy Schieven-Boenink

Gelegenheid tot feliciteren
van 1 4.00-1 5.30 uur in zaal
'Den Bremer', Z.E.-weg 37
teToldijk.

Mei 1990.
'De Leenhorst'.
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Walterslagweg 2,7223 KB Baak.
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Ab Brummelman
en

Diny Brummelman-Nauta
25 jaar getrouwd.

Dankbaar en blij willen wij dit vieren sa-
men met onze kinderen op vrijdag 25
mei a.s. in zaal De Herberg, Dorpsstraat
10 te Vorden.

Een ieder die ons hiermee wil feliciteren
wordt van harte uitgenodigd op onze re-
ceptie die we hopen te houden van 15.30
tot 17.00 uur.

mei 1990
Hamminkweg 6
7251 PZ Vorden

BiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBiBTB̂
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$ Henk en Mieneke Dimmendaal

*-*-i
l
*t
&
i

hopen op 19 mei 1990 hun 40-jarig huwe-
lij k te vieren.

Wij geven receptie van 14.30-16.30 uur in
zaal 'Concordia', Raadhuisstraat 36 te
Hengelo (Gld.).

Dorpsstraat 14
7234 SN Wichmond

*
*

**

*

*

^

In plaats van kaarten

Op 25 mei hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 45-jarig huwelijk te
herdenken

K. Hoetink
en

J.M. Hoetink-Klein Winkel

*

*

*
*
*

Gelegenheid tot feliciteren op dinsdag 29
mei van 19.30-22.00 uur in de zaal 'De
Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden. •#-

*
mei 1990
Hoetinkhof14

* 7251 XN Vorden

Daar ons huis klein is liever geen bloemen.
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*1990

G.W. Winkel
en

H. Winkel-Wassink

hopen op 27 mei a.s. samen met hun kinderen en
kleinkinderen hun 60-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot feliciteren op maandag 28 mei van
19.30 tot 21.00 uur in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

-*-
-X-
-x-
-x-

*
*

Gazoorweg 4 7251 HH Vorden
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MONUTA
VERZORGING || VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook irv uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

in plaats van kaarten

De Knupduukskes

Vorden, mei 1990

Umdat onze dansgroep in 1990 60 joar
besteet, kont ielleu ons op zaoterdag 26
mei van half zeuven tot acht uur kommen
filleceteren in 't Pantoffeltjen an de
Dorpsstraote in Vorden.

Wieleu treft mekare doar dan wal.

Het bestuur.

Heden is onverwacht van ons heengegaan onze lieve
vader en opa

Marinus Bargeman
GEHUWD GEWEEST MET H.J. HIDDINK

op de leeftijd van 77 jaar.

Zutphen: Mienie en Jan

Warnsveld: Toon
Zoutelande: Wim

Borculo: Geert en Jannie
Henny
Gerard en Hanita
Jorien
Jochem
Anne-Marie

14 mei 1990
7231 RB Warnsveld
Rouwbroekweg 1

De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
Rijksstraatweg 75 te Warnsveld, waar dagelijks gele-
genheid is om het condoleance-register te tekenen
van 19.00-20.00 uur.

De begrafenis zal plaatshebben zaterdag 19 mei a.s.
om ca. 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te
Warnsveld.

Vooraf zal er een korte rouwdienst worden gehouden
in gebouw Triangel, Kerkhofweg te Leesten, welke
aanvangt om 11.15 uur.

Let op de
aanbiedin-

gen met

Maandag:

Speklappen
3,98500 GRAM

Dinsdag:

Verse Worst
500GRAM 4,98

Hamlappen
500GRAM 5,98

Woensdag:

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

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

Ook hiermee spaart

U voor die gratis bal.

SPECIAL
VOORMARS-

STEAK
100 GRAM

145

Voor het weekendrecept

Varkens-
stooflappen

500 GRAM 4,98
Dit weekend EXTRA

voordelig:

Italiaanse
stoverij

100 GRAM 1,79

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Een vertrouwd adres voor uw laatste groei

Goeden netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

;AL>O ARIANNB'
Uw specialiste voor: HUIDVERZORGING - MAKE-UP -

MANICUREN - ELEKTRISCH ONTHAREN - SHIATSU enz.

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367

BLOEMENSPECIAALZAAK

rman Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304

Vrijdag 18 mei 1990

GEZELLIGE AVOND
Kinderdansgroep

'de Achtkastelendansertjes'

Tijd: 19.00-21.00 uur.
Plaats: bovenzaal Dorpscentrum.

Toegang gratis.
Iedereen is van harte welkom.

Kom eens met uw kinderen kijken.

De COÖPERATIEVE RABOBANK 'RUURLO' B. A.
vraagt voor spoedige indiensttreding een

COMMERCIEEL-ADMINISTRATIEVE MEDEWERKER (M/V)
voor de afdeling Particulieren

Tot de taken van de gevraagde medewerker behoren o.a. het uitvoeren van
diverse administratieve werkzaamheden en het beheren van een kas.

Van kandidaten verwachten wij:
— een opleiding op HAVO / VWO / MEAO-niveau
— leeftijd ca. 19 jaar
— goede contactuele en commerciële vaardigheden
— service-gerichte instelling
— bereidheid tot verdere studie

Bijzonderheden:
De aanstelling geldt in eerste instantie voor een periode van l jaar en kan
daarna omgezet worden in een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór 29 mei a.s. richten aan de
directeur van de Rabobank 'Ruurlo', Postbus 9, 7260 AA RUURLO.

Rabobank

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

DIT WEEKEND:

a 4 betalen
't winkeltje in vers brood en banket

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

Haring in het land...
dokters en pillen aan de kant!

LET OP! LET OP!

Bij Vishandel v.d. Groep uit Spakenburg, zijn op 22 mei de

HOLLANDSE NIEUWE HARING
2,50 PER STUK. Emmertje zure haring f 4.50

GESTOOMDE MAKREEL vanaf 1 - per stuk.

Onze specialiteit GEBAKKEN KIBBELING
200 gram f 3,50 en 500 gram f 7,-.

WE STAAN ELKE DINSDAG IN DE DORPSSTPAA T IN VORDEN, NAAST DE KERK,
VAN 9.30-18.00 UUR. AL RUIM 30 JAAR EEN BEGRIP VOOR VORDEN EN OMSTREKEN.

VISHANDELAAR

V.D. GROEP
Polstraat 18, tel. 03499-81452, SPAKENBURG



Folkloristische dansgroep 6De Knupduukskes6

ontvangt buitenlandse groepen
De folkloristische boerendansgroep 'De Knupduukskes' die zoals bekend dit jaar haar zestigjarig
jubileum viert, organiseert in het weekend van vrijdag 25 en zaterdag 26 mei een dansfestival in
Vorden, waaraan ook een aantal buitenlandse groepen zal meewerken.

Uit Noord-Duitsland komt de Orginal
Scheeseler Trachtengruppe zijn op-
wachting maken. Uit Denemarkten
komt de Folkedansere Gudbjerg. Uit
Zwitserland de Trachtengni ppe Grau-
holz. Litouwen dat de laatste tijd nogal
'wereldnieuws' is, is eveneens in Vor-
den met een dansgroep vertegenwoor-
digd. Het is de folkoregroep Sadanja
uit Vilnius.

Daarnaast zullen er nog een aantal Ne-
derlandse groepen meewerken. De
buitenlandse groepen zullen op He-
melvaartsdag in Vorden arriveren en
bij gastgezinnen worden onderge-
bracht. (Momenteel hebben 'De
Knupduukskes' nog enkele gastgezin-
nen nodig. Heeft men interesse dan
kan men zich melden bij Frida Pelg-
rum.tel. 1267).

Vrijdag 25 mei zullen de buitenlanders
optredens verzorgen bij diverse bejaar-
dentehuizen.

Op zaterdag 26 mei zal dan het festival
plaatsvinden.

Men is op dit moment nl. nog met en-
kele dansgroepen in onderhandeling.

Folkloredansere Gudbjerg Denemarken
Herkomst Zuidoosten Eiland Fijnen. Verschillende klederdrachten, dat komt omdat men de klederdracht meeneemt van de plaats waar
men geboren is. Hun repertoire is zeer wisselend, de muziek viool en harmonica. Het contact met deze groep is ontstaan door de uit Vorden
afkomstige mevr. Kettelarij. Ze zijn tien jaar geleden ook in Vorden geweest en vorig jaar zijn 'De Knupduukskes' bij hen geweest.

Trachtengruppe Grauholz Zwitserland
De naam is afgeleid van een berg welke ook dienst doet als een soort gedenkteken. Herkomst: omgeving Bern. Klederdracht is erg
origineel met veel mooie sieraden, bij speciale gelegenheden wordt het nog steeds gedragen. Het repertoire bestaat uit dansen en zingen.
Er komen ook Alpenhoornblazers en Vaandelzwaaiers mee. P. s. Tien j aar geleden ook in Vorden geweest. De foto is van l O jaar terug.

Orginal Scheeseler Trachtengruppe
Herkomst Noor d-Duits land. Kleding stamt uit 1700. Kleuren paars van de heide, groen van de weiden en bossen en zwart van de
moerassen. De groep beslaat sinds 1930. Tijdens een optreden staat meestal een bruidspaar met gevolg in het middelpunt.

Folkloregroep Sadaja Vilnius Litouwen
De groep bestaat ± 19 jaar en ze vertolken dansen en liederen uit het Nooroosten van Litouwen. De groep bestaat uit 32 leden, allen
werkzaam bij een onderzoeksinstutuut voor electrography. In Litouwen zijn zij vrij bekend en ze hebben ook al platen gemaakt.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Varkensvlees met abrikozen
Met licht gebakken en daarna zacht gestoofde reepjes mager varkens-
vlees maakt u samen met een blikje abrikozen op siroop en een groene
paprika een gerecht dat niet alleen "anders dan anders" is, doch ook erg
goed smaakt. U kunt er droog gekookte rijst bij geven.

Reken voor 4 personen op 400 gram magere varkenslapjes, 100 gram ge-
kookte ham (dikke plak), l a 2 groene paprika's, /2 blik abrikozen op lichte
siroop, l ui, milde kerriepoeder, bloem, bouillontablet en zoete Indone-
sische sojasaus (Ketjap benteng manis).

U maakt het vlees droog met keukenpapier en snijdt het vlees en de ham
in smalle reepjes of in blokjes. Laat de abrikozen uitlekken. Vang het
vocht op. Snijd de vruchten net als het vlees in smalle reepjes of in blok-
jes. Verwijder de steelaanzetten, zaad en zaadlijsten van de paprika's en
snipper het uitje ragfijn. Verhit in een koekepan met hoge opstaande
rand (of in een wok of wadjan) 50 gram boter. Wacht tot het schuim op de
boter voor een groot deel is weggetrokken. Fruit de ui er zolang in tot het
glazig ziet. Voeg het vlees toe en laat alles, onder voortdurend roeren en
omscheppen zolang bakken tot het een bruine kleur heeft gekregen.
Strooi er wat zout, peper en l !/2 theelepel milde kerriepoeder(kerrie Dja-
wa) door. Schep alles gped om en voeg dan de paprika's toe. Strooi er
door een zeefje l !/2 eetlepel bloem over. Schep alles goed om en schenk er
2'/2 deciliter bouillon en l deciliter vocht uit het blikje met abrikozen bij.
Roer alles nogmaals goed om en breng het aan de kook. Temper de
warmtebron en laat alles gedurende l O minuten zachtjes sudderen. Voeg
er l a 2 eetlepels ketjap, de ham en de abrikozen aan toe. Schep alles even
om en dien het gerecht op zodra de ham en de abrikozen door en door
warm zijn geworden.

Tip: wanneer u er een bijzonder pittig gerecht van wenst te maken roer
dan tegelijk met de paprika's l of meer theelepels sambal oelek door het
gerecht.

Bereidingstijd: 45 minuten - Energie per portie: ca. 1400 kj (335 kcal).

Openbare
Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten
Bliek, Kevin — Porsche 911; Broeke-
Bruins — Eenzame hoogte; Deforges,
Régine — Anna: de onbekende konin-
gin; Dreesman, Cécile — Als naalden
dromen; Elger, Dietmar — Expressio-
nisme: een revolutie in de Duitse
kunst; Grote — de grote ontdekkin-
gsreizen: 1400-1500; Leboyer, Frédé-
rick — Geboren worden zonder pijn;
Lodewijks, Felix — Het spreekbeurten-
boek; Offenberg, Rosaline — Aerobics
nieuwe stijl; O' Hanlon, Redmond —
Tussen Orinoco en Amazone; Pavese,
Cesre — Vriendinnen; Potok, Chaim
— Omzwervingen: de geschiedenis van
het Joodse volk; Rijsdijk, Mink — Ik
trouwen?; Schama, Simon — Burgers:
een kroniek van Franse revolutie; Wijs,
Ivo de — Vroege vogels vlinders; Zee,
Nel van der — De prijs voor een won-
der; Zinnicq Bergmann, RJ.E.M. van
- Het doel bereikt; Zomeren, Koos

van — Cupido's afscheid.

Stabiel ledental
Jong Gelre
Voor de voorjaarsvergadering die de
afd. Vorden van Jong Gelre onder
voorzitterschap van André Knoef
hield, bestond een redelijke belangstel-
ling. Sekretaris Jan Eskes blikte terug
op de vele aktiviteiten met daarbij spe-
ciale aandacht voor de kulturele wed-
strijden, waarbij Jong Gelre de provin-
ciale titel in de wacht sleepte.
Door dit resultaat /.al Jong Gelre Vor-
den zaterdag 19 mei in Leusden mee-
doen aan de landelijke finale. Het le-
dental van Jong Gelre is stabiel geble-
ven en bedraagt 125. Karin Boers
meldde een klein nadelig saldo.
Reinier Hendriksen stopt met zijn akti-
viteiten in de sportcommissie. Hans

Wesselink volgt Karin Boers op als pen-
ningmeester. Na afloop van het verga-
dergedeelte werd er gekegeld.
De uitslagen waren: Heren: l Jan Hen-
driksen; 2 Erik Makkink; poedelprijs
Henk Fokkink.
Dames: l Els Abbink; 2 Gerrie Hane-
veld; poedelprijs Karin Boers.

D.L.V.
Rundveehouderij
Mestaanwendingsmethoden die weinig
of geen ammoniakemissie geven zijn
niet onbekend meer in Oost Gelder-
land. Inregenen van mest gebeurt hier
al lang, maar er zijn nu ook steeds
meer zodebemesters en injekteurs aan
het werk te zien.
De laatste twee jaar zijn deze systemen
sterk in ontwikkeling geweest. Er ko-
men steeds meer merken en typen op
de markt.
Dit komt mede omdat wettelijke maat-
regelen in ammoniak-gevoelige gebie-
den waarschijnlijk reeds in 1991 de ver-
plichting geven tot emissie-arme mest-
aanwending.
Om meer in/.icht te krijgen in de voor-
en nadelen van de emissie-arme me-
thoden in de praktijk, zijn een aantal
bedrijven aangezocht om alle mest op
deze manier aan te wenden.
Om hiervan resultaten te laten zien en
tevens een aantal methoden te demon-
streren, wordt hiervoor een demon-
stratie gehouden op woensdagmiddag
23 mei a.s. op het bedrijf van L.H. Bo-
schloo, Binnenweg 32 te Almen.
Op de demonstratie zal gewerkt wor-
den met zode-injecteurs en zode-be-
mesters. Hierbij wordt gedacht aan
machines met grote werkbreedte
(loonwerkers) en wat kleinere machi-
nes die ook met minder trekkracht zijn
te gebruiken (boeren machines).
Tijdens de demonstratie zal toelichting
worden verzorgd door medewerkers
van de DLV-team Rundveehouderij te
Doetinchem.

Zaterdagmiddag 26 mei

Knupduukskes 60 jaar

Folklore
Folkloristische optocht

aangeboden door de VVV-Vorden

Route School 't Hoge, v. Bramerenstr., v. Heeckerenstr.,
Voornekamp, Addinkhof, De Steege, 't Jebbink,
Burg. Galleestr., Zutphenseweg/Dorpsstraat, Hor-
sterkamp, Christinalaan, Beatrixlaan, Staringstr.,
Nieuwstad, Raadhuisstr., Dorpsstr., Marktplein.

Festival op het Marktplein
Groepen Medioburgus Middelburg

Hoolter daansers Holten
Achterhooks Folklore-dansers Ruurlo
De Vier Winden Vragender
't Olde Getrouw Varsseveld
Scheesel W. Duitsland
Grauholz Zwitserland
Gudbjerg Denemarken
Ook deelname door de Achtkastelendansertjes

Speciaal uit Litouwen

Sadauja Vilnius
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Operation
Friendship
Je moet er maar wat over hebben om in
stromende regen op een vrije zaterdag
auto's te gaan wassen. Dat overkwam
de leden van de afdeling Vorden van
Operation Friendship die via allerhan-
de akties druk doende is om gelden bij-
een te zamelen waarmee een deel van
de kosten gedekt kunnen worden die
nodig zijn voor de programma's.
Zoals bekend vinden er jaarlijks tussen
Nederlandse en buitenlandse jongeren
(overwegend Amerikanen) uitwisselin-
gen plaats. De afdeling Vorden ont-
vangt dit keer een aantal jongelui uit
de States. Het programma dat de gas-
ten geboden wordt moet uiteraard wor-
den bekostigd. Vandaar het autowas-
sen.
Ondanks het slechte weer geen klagen
want toen zaterdagmiddag de balans
werd opgemaakt kon het 'potje' toch
nog met enkele honderden guldens
worden aangevuld. Zaterdag 20 mei
vindt voor de laatste keer een dergelij-
ke autowasaktie plaats.

Feestavonden
Dorpsschool
Leerlingen van de basisschool Vorden
hebben gedurende een tweetal avon-
den weer de jaarlijkse feestavonden ge-
houden. Dit gebeurde voor een goed
gevulde zaal van het Dorpscentrum
waar de groepen l en 2 de aanwezigen
'trakteerden' op het verhaal van 'Piet
de Smeerpoets'.
Groep 3 bezong de lotgevallen van een
jongetje die in het ziekenhuis terecht
kwam, terwijl groep 4 het schimmen-
spel 'Op het ijs' opvoerde.

De groepen 5 en 6 brachten de musical
'Landhuis van Tante' met een verhaal
van oude papieren in een schatkist.
Hoofdschotel vormde de musical 'Hoe
haal je in het hoofd', dat werd gebracht
door de groepen 7 en 8 samen.
De leerlingen werden bij de instude-
ring van de liedjes terzijde gestaan
door Miranda Geul, terwijl de teksten
er onder leiding van het onderwijzend
personeel werden 'ingestampt'.
De moeders van de leerlingen zorgden
voor de kleding. Henk Wullink, voor-
zitter van de Ouderraad bracht beide
avonden middels een bloemetje dank
aan de leerkrachten.

Bondsspaarbank-
ballonvaart
Doordat Arlette Vliek de uitgeschreven
etalagewedstrijd won, had zij recht op
de ballonvlucht vanaf het feestterrein.
De wedstrijdorganisatie vergat echter
dat de basisschooldeelnemers, voor
zo'n vlucht, de vereiste leeftijdsgrens,
van achttien jaar, nog niet hebben.

VanGogh Spaarcertificaat
fl. 50Q-

meesterlijke
spaar vorm voor de
echte liefhebber.

VAN GOGH SPAARCERTIFICAAT

RENTE NU: QO/*

TV r gelegenheid van het Van Gogh-jaar mvrt de Spaarbank een uniek spaan, ertitk aal

uit : het Van Go^h Spaarcertificaat Dit spaarcertificaat heeft een looptijd van een jaar

en is verkrijgbaar in coupures van f. ?()() ,- , t. l .000,-en f. 2.500,-. Na een jaar ontvangt n
u\v inleg plus de opgebouwde rente retour. Hen rente die maar l iefst () ,25"ïi ho^er ligt

dan de rente op een vergelijkbare Deposito Rekening met een looptijd van een jaar .

De echte kunstliefhebber verrassen wij bovendien met prachtige reprodukties

van werken van Van Gogh. Voor iedere ingelegde 500 gulden ontvangt u er een, met

een maximum van vier en uiteraard /.olang de voorraad strekt. Voor

meer informatie bent u van harte welkom bij de Spaarbank. '

i v M U ' U ' i j / . i n i i i H i - i i voorbehouden

De Bondsspaarbank doet meer
voor creatieve spaarders. spaarbank

Voor Arlette nam de heer van Aalderen
de plaats over.
De start was gepland om 16.00 uur,
maar werd uitgesteld, door te hoge
temperatuur, tot 19.40 uur.
Samen met piloot Rien Jurg en dhr.
Rekers (Bondsspaarbank), vergezeld
door de ballon, kreeg men een uniek
zicht op Vorden. Doordat men net bui-
ten de woonkern een tussenlanding
maakte, was de vlieghoogte zo klein,
dat er een bijzonder leuk contact met
de mensen op de grond ontstond.
Op een hoogte van ongeveer 300 me-
ter had men een uitzonderlijk mooi
uitzicht tot zo'n 40 a 50 km ver.
Er stond erg weinig wind en daardoor
kwam men ook niet verder dan even
voorbij 'De Boggelaar'. Een landing
die voor de passagiers niet meer voor-
steld dan een sprong vanaf een stoel.
Voorde piloot, Rien Jurg, alle lof dit zo
gedaan te krijgen.
De vlucht van vijf kwartier is een onver-
getelijke gebeurtenis. Éénmaal met de
voeten weer in het gras, werd men als
luchtwaardige passagiers, met cham-
pagne gedoopt.

Boekwerk
jubilerende
' Graafschap rij ders'
Ter gelegj^Beid van het 40-jarig be-
staan van de VAMC 'De Graafschaprij-
ders', dat zaterdag 19 mei gevierd zal
worden, hebben leden en donateurs
dezer dagen een boekwerkje in de bus
gekregen £•£ daarin alles over het wel
en wee var^P motorsportclub in de af-
gelopen 40 jaren. Het boekje werd bij
drukkerij Weevers gedrukt. De bedoe-
ling van dit boekje is om in de eerste
plaats het verleden te laten herleven.
Geen exakte en gedetailleerde weerga-
ve van alles wat heeft plaatsgevonden
maar een herinnering voor de Ie/er.
'Het lezen moet bij een ieder persoon-
lijk aktiviteiten en gebeurtenissen
oproepen die hem of haar na le/ing
doen besluiten door te gaan met datge-
ne wat ze tot op heden altijd voor de
vereniging hebben gedaan', zo laat de
redaktieweten.
Men is daar uitstekend in geslaagd. Be-

halve oude herinneringen bevat het
boekje tal van fraaie motoren vanaf de
tijd dat Bertus nog op een oude BSA
oerendhard rondtoerde tot aan de hui-
dige tijd met de fonkelnieuwe appara-

Jong Gelre naar
landelijke finale
De afdeling Vorden vanJon^Relre dat
dit voorjaar resp. winnaar werd van de
kuiture Ie wedstrijd van zowel het Ge-
west Achterhoek als de provincie Gel-
derland, zal aanstaande zaterdag 19
mei uitkomen tijdens de landelijke fi-
nale welke in Leusden wordt gehou-
den.
Donderdagavond 17 mei wordt daar-
toe de laatste receptie gehouden. Deze
vindt plaats in het Dorpscentrum en is
voor iedereen toegankelijk.
Jong Gelre gaat zaterdag niet alleen
naar Leusden maar weet zich gesteund
door een groot aantal supporters, die
per bus vanaf het Dorpscentrum ver-

trekken. Er zijn nog enkele plaatsen in
de bus beschikbaar. Belangstellenden
kunnen zich opgeven bij Hans Wesse-
link.

P.V. Vorden
Leden van de P.V. hebben afgelopen
weekend deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf St. Ghislain Hornu. De
prijzen werden gewonnen door G. en
H. Boesveld l, 3, 5, 8,10;J. Eulink2; R.
Wesselink4; D. de Beus 6; MJ. Brugge-
man 8.

'De
Graafschaprij ders'
De tweede clubwedstrijd motorcross
welke de VAMC 'De Graafschaprijders'
op het Delden-circuit organiseerde is
gewonnen door Walter Arendsen uit
Hengelo. Hij behaalde 40 punten; 2
Erik van Ark, Vorden 32 pt.; 3 Marcel
Bulten, Vorden 32 pt.

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

'Deplannen zijn grotendeels klaar'

Uitstel van sloop- en
bouwplannen Gems-terrein
In juni a.s. zou volgens de oorspronkelijke plannen begonnen
kunnen worden met de sloop- en nieuwbouwplannen op het voor-
malige Gems-terrein. Het bodemsaneringsrapport met betrek-
king tot de tri-verontreiniging kan echter niet op tijd rondkomen.
Hierdoor moeten de plannen nog even uitgesteld worden. Een
teleurstelling wordt dat genoemd door zowel de heer G. Ems-
broek als de heer J. Ditzel, hoofd van de afdeling Ruimtelijke
Ordening van de gemeente Vorden.
In de rubriek Gemeente Bulletin in
Contact van deze week zet de gemeente
Vorden het uitstel van de plannen uit-
een. 'Het leek ons goed om dit uitstel
mee te delen', legt dhr. Ditzel uit. 'Ik
kan me namelijk voorstellen dat men-
sen zich gaan ergeren aan het nog
steeds niet afgebroken fabrieksge-
bouw. Joch kan niemand hier eigenlijk
iets aan doen'.
Bij de verplaatsing van de Gems vanuit
de dorpskern naaf.'het industrieterrein
waren de Gems, de gemeente Vorden,
de provincie en het ministerie VROM
betrokken. Financieel is het allemaal
rondgekomen en sinds 1989 is de ver-
huizing ook al een feit.
Projectontwikkelaar Obdijn bv. uit De-
venter zou vervolgens zorgen voor de
invulling (met woningen) van het zui-
delijke gedeelte van het voormalige
Gems terrein, grenzend aan Het Hoge
en de Raadhuisstraat. De Gems ver-
plichtte zichzelf in het koopcontract
om de grond schoon op te leveren. Het
werk van de projectontwikkelaar kon
pas beginnen als daaraan voldaan was.

In de bodem werd echter tri gevonden.
'Het gaat maar om een kleine hoeveel-
heid van zo'n vijf liter die er ergens in
het midden van de zestiger jaren al is
terecht gekomen', vertelt dhr. Ditzel.

'Maar iedereen was ervan overtuigd dat
tri gewoon niet in de bodem hoort. Het
moest eruit gepompt worden. Het
schoonmaken van grondwater met tri
kan echter alleen heel langzaam ge-
beuren, tyiemand kan ook met zeker-
heid weten waar de gemorste tri in die
jaren terecht kon zijn gekomen. Er
moet nu een gedegen bodemsane-
ringsrapport komen, inclusief een risi-
co analyse om te kijken of er al met
woningbouw gestart mag worden'.

En dat rapport kan niet voor juni a.s.
rond komen. Begin april moest name-
l i jk opnieuw bemonsterd worden.
Daarvoer moest het pompen een
maand stil gelegd worden. Deze maand
kunnen de monsters naar het laborato-
rium. Dan zijn de resultaten echter
nog niet direkt bekend.

Subsidies
'Het is jammer dat het allemaal voor
juni niet kan lukken. Om subsidie voor
de bouw van de woningen te krijgen,
moet 50% van de plannen dan name-
lijk al gereed zijn. Anders verlies je dat
deel van de subsidie', zegt de heer Dit-
zel.
Er werd overlegd met de provinciale di-
rectie Volkshuisvesting in Arnhem,
maar dat leverde geen uitstel op. Al-

leen 'ruil' met een buurgemeente zou
nog mogelijk zijn. Zutphen was daar-
toe bereid. (Zie voor verdere informa-
tie hierover de rubriek Gemeente Bul-
letin.)
'Jammer dat het allemaal niet op tijd
kan lukken', vindt ook dhr. G. Ems-
broek. 'Het zou fijn zijn geweest als de
werkzaamheden op ons voormalige
terrein tegelijk met ons 160-jarig jubi-
leum op 8 juni a.s. hadden kunnen be-
ginnen'.

Plannen

Zo gauw het contigent is 'terugverkre-
gen' kunnen de bouwwerkzaamheden
echter beginnen.
De plannen zijn nu immers al groten-
deels klaar. Aan Het Hoge komen twee
woningen van het type twee-onder-

één-kap. Achter de Gereformeerde
kerk komen zes woningen van hetzelf-
de type en achter de winkels van Dijker-
man en Siemerink nog eens twee van
dat type.
Deze koopsector woningen (met o.a.
één slaapkamer op de begane grond)
zijn bestemd voor de categorie 55 + of
jongeren. De start van deze bouw was
gepland in 1991.
Op het binnenterrein komen zestien
woningen in de sociale huursector, die
worden gerealiseerd door woning-
bouwvereniging Thuis Best. Deze
bouw zou al na de bouwvakvakantie
van dit jaar beginnen. Dat moet nu dus
worden uitgesteld.

Het noordelijke gedeelte van het ter-
rein, waar o.a. de voormalige kantoren
van de Gems staan, is nog niet inge-
vuld. Dit krijgt een commerciële invul-
ling. Men is met een projectontwikke-
laar uit Den Haag daarover nog in be-
spreking. Er kunnen winkels, kantoren
en parkeergelegenheden komen.

'Ook woningen (bijvoorbeeld boven
winkels) zijn niet uitgesloten', aldus de
heer J. Ditzel, 'maar dan moet bij de
bouw wel rekening worden gehouden
met de geluidsoverlast van het verkeer
op de Zutphenseweg. De woningen
moeten tegen dat geluid wel geïsoleerd
worden'.

T T T T T

AANDUIDINGEN

WEGENPATROON

VOETGANGERSVERBINOING

SITUERING

HOGE

KADASTRALE GEGEVENS

S E C T I E G R E N S

GRENS BESTEMMINGSPLAN



Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

K< w.j.r KOOI
Opel/Isuzu-dealer: TYamstraat 13, Lochem. fit: 05730-5 25 55.

Barchemseweg 45, Ruurlo. fit: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

interieuradviseur

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROENEVELD BEL NU:

05735-1788
RIJSCHOOL GROENEVELD

O5735-1788

Voor goede
AUTO-rijleSSen BMW en Mazda automaat

BBVAG

erkend door de BOVAG Insulindelaan 76. Vorden, tel. 05752-1098

AUTOSERVICE
KANT

Volvo 343 aut., zwart, 1979
Fiat Panda Van, 1984, bruin
Mitsubishi Galant 2.3 TD, grijs, 1982
Peugeot 305 GLD, rood, 1982
Skoda 130 GL, rood, 1985
BMW 316, blauw, 1981
Ford Fiësta 1.0, wit, 1983
Ford Escort 1.6 L, 1982, goud
BMW 323 i, grijs, 1979
Ford Escort 1.1 blauw, 1982
FiatUno45,1985, beige
Nissan Sunny Coupé 1500, rood, 1983
Suzuki Alto, wit, 1985
Ford Fiësta 1.0,1985, wit
Ford Fiësta 1.1 Festival, wit, 1986
Peugeot 205 XL, donkerblauw, 1987 _
VW Passat CLD, 1988, donkergrijs __

2.750,
3.250,
3.250,
3.250,
4.250,
4.750,
5.500,
5.750,
5.750,
6.250,
6.250,
6.250,
6.950,
9.000,

14.500,
18.500,

Enkweg 5-7
7251 EV Vorden
Tel. 05752-3636

BOVAG

Topservice bij
Tuincentrum Vorden
Problemen met uw vijver, groen water,
of groeien uw planten niet goed.
Laat uw vijverwater dan bij ons testen, het
gebeurt gratis en u krijgt een goed advies.
Natuurlijk bieden wij een groot
assortiment vijverbenodigdheden
laaggeprijsd aan.

Weet u zeker dat u de juiste mest
gebruikt?

Wij testen graag uw grond en geven een
deskundig advies met behulp van onze
computer. Kosten zijn f 9,95 per test.

De D.C.M, natuurmeststoffen, als beste
beoordeeld door de consumentenbond.
U vindt deze meststoffen bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65" Vorden Tel. 05752-3671

Aanbiedingen in mei:
10 Geraniums 17,50
Afrikanen volle bak, 32 stuks 7,95

Vijverfolie 5,95 per m2

D.C.M, kip-koe-paardemest
10 kg 9,95

OP AVONTUUR
IN DE NATUUR

ALS U EEN DEZER DAGEN

OF HET WEEKEND ER OP UIT TREKT

NEEM DAN VERSE BROODJES MEE.

LEKKER EN GEZELLIG.

DEZE WEEK:

15 gesorteerde broodjes
4 95,voor ^y&\J bij:

VRAAG NAAR HET GRATIS BOEKJE 'BROODJE BUITEN'!

Echte Bakker
VAN ASSELT ®
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

WARME BAKKER

KIM

9PLAA1
BAKTHETVOOR U

TELEFOON 1373

Marte
ttteda doeltreffend l

Voor de vakantie

een echte jagerskijker

met hardgecoate lenzen.

Voor grotere lichtdoorlaat

en helder gezichtsveld

in de selectiemerken:

Tasco,

Hertel & Reuss,

Jagermeister.

Vorden,
Zutphenseweg 9, Tel. 05752-1272

t winkeltje in vers brood en banket

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

BROOD, DAAR ZTT WAT IN.

makelaars-o.g. en
assurantiekantoor

TE KOOP:
2 percelen LANDBOUWGROND
te Vorden
Eén perceel gelegen aan de Horsterkamp, groot ruim 61 are
(6.100 m2).
Eén perceel gelegen aan de Larenseweg, groot ruim 1 ha.

Inlichtingen: Makelaarskantoor o.g. VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 -VORDEN
Tel. 05752-1531

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Steun de nationale AVO-collecte: 21 t/m 27 mei

Gehandicapt? Iedereen kan het overkomen.

AVO helpt daadwerkelijk; bij werk, scholing,
recreatie. Steun ons werk. Geef ook nu.

AVO,tel.(033)75.33.44 I N T E G R A T I E
Beschermvrouwe H.M. de Koningin GEHANDIKAPTEN

'Wie geeft denkt aan een ander' Giro

HOTEL-RESTAURANT

Tel. 05752-1312

vraagt voor spoedige indiensttreding:

vlotte
medewerkster
voor de huishoudelijke dienst

* werktijden 07.00 uur tot 15.00 uur;
* alle voorkomende huishoudelijke- en

schoonmaakwerkzaamheden;
* warme maaltijd;
* zelfstandige functie, binnen een klein

huishoudelijk team;
* leeftijd ongeveer 17-20 jaar.

Sollicitaties, na telefonische afspraak:
05752-1312.

BENT U OOK
PRIJSBEWUST!

Wij geven aantrekkelijke korting,

als U samen met Uw buren Uw huis laat

opschilderen.

Vraag snel een vrijblijvende prijsopgave,

voordat wij zijn volgeboekt.

BERT PARDIJS
Lankhorsterstraat 12, 7234 SR Wichmond. Tel. 05754-842

ZATERDAG 19 MEI A.S

de jaarlijkse Vordense

GERANIUM
MARKT

met daarbij ook volop
perkgoed

Georganiseerd door de
plaatselijke bloemisten.

Op het Kerkplein van 10.00
tot 17.00 uur.



JUBILEUMAKTIE
MARKTVORDEN

H Air 11
Tl

Dit is ter gelegenheid van het 40-jarig jubi
leum van de heren v.d. Peyl en Zweverink.

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

Ar/e Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

happy to welcome you at the market

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

GRATIS SLAGROOMTAART
Deze aktie wordt gehouden op vrijdag 18 mei

Deze mensen worden plm. 10.30 uur gehuldigd;
voor iedere marktklant is er gratis koffie op de markt.

10 Gevulde Koeken 5,5O
1 Grote Natte Keek 5,5O
10 Krenten Rozijnen Keekjes

5,50SPECIALITEITEN: Italiaanse Bollen
Super Krentenbollen, Harde Duitse Broodjes

TOMATENPLANTEN

KOMKOMMERPLANTEN

etc.
«SN'«f&^^f^^

3 bos BLOEMEN

3 Geraniums
(ook hang) 7,50

3 Fuchsia's 7,50

Vlijtig Liesje, Salvia's,
Pet u n ia's, Begon ia's
Agratums ^

DE VALEWEIDE-bloemen

Kalkoendijen
i *^\~*^mm*' \ y

Oj/3 per kilo ^jK

Lever Drumsticks
^ j l D per V." kilo f j f O per kilo

Poelier HOFFMAN
LAREN (Gld.)

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.

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

^ .̂p^—- Installatie en
^— onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer
- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen -
ontstoppen van riolen - zjnkwerk - onderhoud

Van gastoesteflen en elektriciteitswerken

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

Hendriks
Uilenesterstraat 1 5 — Keijenborg

Tel. 05753-1395

Deze en nog veel meer
schitterende prints op de

'Best Montana
T-shirts'

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

ZANUSSI AFWASMACHINE
Type ZG 103
Van 1099.-voor 950.-
ZANUSSI KOELKAST
TypeZ9142TR
Van 599.- voor 500.-
ZANKER WASMACHINE
Type 3015 P 7QQ
Van899.-voor * wW

ZANUSSI WASMACHINE
Type ZFE 3000 1 dQQ
Van 1699.- voor 1_L._L

ZANUSSI WASMACHINE
Type 400 WX
Van 999.-voor

ZANUSSI WASDROGER
Type Z 200 DRWE
Van 1149.-voor

ZANUSSI CONDENSDROGER
TypeZSOOCDE l AQQ
Van1699.-voor l f %/%/

MIELE MISTRAL WASDROGER
Van 1499.-voor 4 QQQ

MIELE WASCOMBINATIE
TypeW477 1
Van 1249.-voor l

ZANKER CONDENSDROGER
Type Thermat KEP
Van1649.-voor

ATAG
GAS/ELECTROFORNUIS
Type exquise
Van1599.-voor

Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071



Een vrije trap.
Deze week een gratis stempel.

Spaar stempels voor een gratis WK voetbal

AANBIEDINGEN:

Saks
150 gram 1.49

Schouder-
ham

150 gram 1.95

Komkommersalade
100 gram 1.25

De ambachtelijke slagers:

RODENBURG VLOGMAN
DORPSSTRAAT 32-VORDEN
TELEFOON 05752-1470

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN
TELEFOON 05752-1321

NAGEKOMEN FAMIUEBERICHT

Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar dat hem
verder lijden bespaard is gebleven, delen wij u mede
dat op de leeftijd van 71 jaar is overleden mijn innig
geliefde man, onze zorgzame vader, groot- en over-
grootvader

Jacobus Johannes
van der Linden

Vorden: B.G. van der Linden-Wentink
Almen: R. Kolkman-van der Linden

J.W. Kolkman
Vorden: A.G. Kolkman-van der Linden

J.A. Kolkman
Klein- en achterkleinkinderen

16 mei 1990
Storm van 's-Gravenzandestraa^ 13
7251 XE Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen zater-
dag 19 mei van 16.00-16.30 uur in het uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden maandag
21 mei om 12.00 uur in aula l van het crematorium te
Dieren.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot
condoleren in de ontvangkamer van het crematorium.

'Wie geeft denkt aan een ander'
Gehandicapt? Iedereen
kan het overkomen.

INDIKAPTEI Tel. (033) 75.33.44, postbus 850. 3800 AVV Amersfoort

Steun de
nationale

A VO-collecte
21 t/m 27 mei

j Giro
l 625000

Gezond

'Minder vet'
Het zou verstandig zijn, als we eens
zouden proberen wat minder vet te
eten. Het risico op hart- en vaatziekten
en een te hoog lichaamsgewicht is door
een 'minder vette' voeding meteen veel
kleiner. Maar het is moeilijk om ver-
trouwde eetgewoonten bij te schaven.
Daarom is het plezierig als we zoiets
stukje bij beetje doen. Daarvoor vindt u
hier een aantal creatieve suggesties.

U vindt ook antwoorden op veelgestel-
de vragen zoals 'kan minder vet eten
wel smakelijk zijn' of, zoals vandaag,
'functioneert je lichaam wel goed met
minder vet'?

Doet het lichaam het wel goed
op 'minder vet'
Het vleesgerecht dat u klaarmaakt
heeft veel invloed op de hoeveelheid
vet in de voeding. Niet alleen de soort
vlees, maar ook de hoeveelheid en de
manier van klaarmaken spelen daarbij
een rol. Wij eten in het algemeen meer
vet dan goed voor ons is. Wie veel vet
eet loopt eerder de kans op hart- of
vaatproblemen.
Daarom is het goed van tijd tot tijd
eens kritisch stil te staan bij de dingen
die we eten. Het vleesgerecht speelt bij
de warme maaltijd een belangrijke rol
voorde uiteindelijke hoeveelheid vet in
die maaltijd. Door een 'minder vette'
vleessoort te kiezen kan al de basis voor
een niet vette maaltijd gelegd worden.

Niet alleen de soort maar ook de hoe-
veelheid vlees die u eet is van invloed.
Voedingsdeskundigen vinden dat circa
75 g vlees bij de warme maaltijd vol-
doende is om alle waardevolle stoffen

die het lichaam nodig heeft aan te voe-
ren. Een veel grotere portie maakt de
maaltijd vet. Naast de vleessoort en de
portiegrootte is ook de manier van
klaarmaken van invloed. Wie weinig
boter, (dieet) margarine of olie kiest en
geen gepaneerd vlees klaarmaakt,
houdt het vleesgerecht 'minder vet'.
Het gebruik van een pan met een anti-
aanbaklaag, een grill, een romeinse
braadpan of een braadzak (in de oven
met grote stukken vlees,vis of gevogel-
te) kan daarbij goed van pas komen.

Gegrilleerd gehakt op een
stokje.
(recept voor 4 personen)

300 g mager rundergehakt, peper en
zout, l theelepel gemalen komijn, een
mespuntje ketoembar, l eetlepel fijn-
geknipte bieslook, l eetlepel fijnge-
hakte peterselie, Va ui, l/i eetlepel
zonnebloem-, maïs-, saffloer- of bij-
voorbeeld sojaolie, 8 houten satestok-
jes. Maak in een kom het gehakt op
smaak met een beetje gemalen peper,
wat zout, de komijn, ketoembar en
groene kruiden. Hak de geschilde hal-
ve ui in kleine stukjes en meng deze
door het gehakt. Verwarm de grill vast
voor. Verdeel het gehakt in 8 porties.
Kneed elke portie als een langwerpig
worstje om de bovenste helft van het
satestokje. Kwast het vlees rondom in
met een beetje olie. Rooster de 8 por-
ties rondom bruin en gaar in ongeveer
10 a 11 minuten. Serveer het gehakt op
een voorverwarmde schotel met een
takje groene kruiden op de rand.

Voedingswaarde per portie
15 g eiwit, 9 g vet, l g koolhydraten,
140 kcal, 590 kjoules

lm i
A plav
^^Kerkho

.9.00-2 1.00 uur;
OPENINGSTIJDEN:
111.1. t/m do. v/1).00-18.00 uur; vrij.
zat. v. 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vofcJcn bv

De Blauwkras
Wedvlucht Houdeng: Comb van Gijs-
sel 1-7-8; mevr. Becks 2-3-4-9-10; H. ter
Beek 5; H. Langenkamp 7.

Hengelsport
Op 8 mei hield de H.S.V. 'De Snoek-
baars' voor haar jeugdleden de eerste
wedstrijd.
Door 12 deelnemers werden in de Ber-
kel 51 vissen gevangen met een totale
lengte van 816 cm.

Individueel:
l e J. Korenblek 11/183 cm
2eJ. Koerselman 9/149 cm
3e M.Jansen 7/97 cm
Volgende wedstrijd 22 mei a.s.

R.T.V.
Het begon donderdagavond al in Apel-
doorn waar Peter Makkink een 15e
plaats wist te behalen in de ronde van
de Sleutelbloemstraat. De wedstrijd bij
de amateurs werd ontsierd door een
ernstige valpartij i.v.m. de regen en het
gladde parcours.
De mannen uit Vorden en Wichmond
klasseerden zich in het eerste peleton
zo rond de 30e plaats.
De nieuwelingen hadden de lastige
klassieker genaamd de Flevotoer met
start en finish in Kampen. Han Hekkei-
man, Ralf Vos, Anne Loonen en Torn
Schut reden deze door regen zware
wedstrijd goed uit.
De liefhebbers en veteranen reden in
Lochem een criterium. En daarin was
een hoofdrol weggelegd voor Ben Pe-
ters, die samen met Hans Havenaar en
Gerben Ketting driekwart van de wed-
strijd dicteerde. Maar een furieus rij-
dens peloton trok twee ronden voor
het eind de zaak weer recht en toen was
het kaarsje uit bij Ben Peters. Broer
Rudi kon niet verhelpen dat Gerben
Ketting winnaar werd en Frans Have-
naar tweede. Rudi werd 3e. Mark Holt-
slag ook van de Peters formatie werd
13e.
In de Ronde van Didam die meetelt
voor het Gelderlander klassement de-
den zowel Jan Wullink als Peter Mak-
kink goede zaken bij de amateurs. Wul-
link maakte deel uit van een kopgroep
van 8 renners en twee ronden voor het
einde sloot ook Peter Makkink aan. In
voor het publiek een zeer aantrekkelij-
ke wedstrijd werden de RTV'ers 5e en
7e. Makkink werd 5e en Jan Wullink 7e.
Ook Wim Bosman reed de wedstrijd uit
de eerste na zijn zware val van enkele
weken terug in West-Duitsland.
Lars Vos reed bij de jeugd in Lindeholt
gem. Nijmegen. Hij werd hier 10e, zo-
dat ook hij weer punten verzamelde
voor deelname aan het Nederlands
kampioenschap.

plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair
Kerkhof laan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Menutip
— vooraf een kop heldere tomaten-

soep;
— gegrilleerd gehakt op een stokje;
— gekookte bloemkoolroosjes en

broccoli;
— gebakken (zilver) vliesrijst met ui.

Functioneert het lichaam goed
met 'minder vet'?
'Minder vet' is goed; maar helemaal
zonder kan het lichaam beslist niet. We
hebben vet onder andere namelijk no-
dig als leverancier van energie. De
energie uitgedrukt in kcalorieën of
kjoules — is nodig om bijvoorbeeld te
kunnen lopen, rennen, springen en
ademhalen. Kortom alle arbeid die het
lichaam bewust of onbewust verricht.
Naast vet leveren ook de eiwitten en
koolhydraten (en eventueel alcohol)
energie.
Het aandeel dat vet heeft — bij de ge-
middelde Nederlanders 40-45 % van
de energie — is te groot. Naar aanlei-
ding van uitgebreid onderzoek zeggen
de artsen en voedingsdeskundigen dat
het aandeel van vet in de voeding terug
zou moeten naar circa 35 % van de
energie. De kans dat gezondheidspro-
blemen ontstaan is dan veel kleiner.
Veel minder vet (dan die 35 %) in de
voeding is niet aantrekkelijk. De smaak
wordt dan (voor de meeste mensen)
toch aanmerkelijk minder.

Vet is ook de drager voor onder andere
vitamine A en D, vitamines die ons li-
chaam niet kan missen. Deze komen
voor in vrij vette voedingsmiddelen van
dierlijke oorsprong. Volle-melkpro-

dukten bijvoorbeeld, boter, kaas, eie-
ren, vette vis, margarine, halvarine en
lever. Vitamine D maakt ons lichaam
trouwens ook zélf onder invloed van de
ultraviolette stralen van het zonlicht.
Als de vitamines A en D vooral veel
voorkomen in produkten die nogal vet
zijn, is de vraag of je niet te weinig bin-
nenkrijgt als je vooral 'minder vette'
produkten kiest. Voor de meeste vol-
wassenen geldt dat zelden een tekort
aan die vitamines, ontstaat ook niet als
we vooral de dagelijkse voeding op een
een minder vette manier samen stellen.
Voor sommigen is wel extra zorg no-
dig. Bijvoorbeeld zwangere vrouwen
en moeders die borstvoeding geven,
kinderen die volop in de groei zijn,
mensen die erg streng aan de lijn doen,
nachtwerkers, oudere mensen die wei-
nig buiten komen en mensen met een
donkere huid. Maar in het algemeen
geldt dat het lichaam uitstekend (zelfs
beter!) functioneert wanneer de voe-
ding minder vet is.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

rl»r imirfokvct.
ÏÏUMSUM

UOMIJA

Sponsorloop' Sursum Corda'

I93O-I99O

Zaterdagmiddag 12 mei j.L stelde de muziekvereniging 'Sursum
Corda' zich bij de N.H. Kerk op om in het kader van haar jubi-
leum-aktiviteiten dit jaar (SuCoVo 60 jr.) de zgn. sponsorloop te
houden. Deze 'loop* werd gehouden langs de route Kerkstraat,
I nsu l indelaan, Dorpsstraat, Kerkstraat.
Voor de vele sponsors, die de leden van sponsorden de weergoden mee,,in die
de vereniging verzameld hadden, zin, dat het tijdens het marcheren na-
moesten 15 ronden spelend, drum- genoeg droog bleef,
mend en marcherend onafgebroken Geen enkele uitvaller, een prachtig re-
worden afgelegd. sultaat, hetgeen ook tot uiting kwam in
Voorwaar een hele klus, maar gelukkig het gesponsorde bedrag.

De gehele happening stond onder aus-
piciën van de aktiviteitenkommissie
van de vereniging, die het geheel bij-
zonder goed had georganiseerd.
Zo was de E.H.B.O. paraat, de beveili-
ging van de route in handen van de
supportersclub van de vereniging; de
heer Wolsing met de geluidsappara-
tuur en de heer Van Savoyen, die op
voortreffelijke wijze elke ronde van zijn
vrolijke kommentaar voorzag.
De vereniging kan dan ook terugzien
op een zeer geslaagde happening.

Uitslag kleurwedstrijd
In het Paasnummer plaatsten wij i.s.m. Ponypark Slagharen een kleurwed-
strijd. Enkele honderden inzendingen kwamen binnen, waaruit een deskun-
digejury de volgende prijswinnaars aanwees:

Eerste prijs

Een weekend-verblijfin het voorseizoen '90voor het gehele gezin in één van de
vakantiehuisjes van het Ponypark. Alle dagen genieten van de schitterende
attrakties.

— Maurice Beltman, van Heeckerenlaan 18, 7261 WV Ruurlo.

Tweede prijs

Een driedaags verblijf in het voorseizoen '90 in het vakantiepark Collendoom
op een afstand van 5 km van het Ponypark.
Gedurende het verblijf daar kun je niet alleen alle dagen gratis naar het
Ponypark, maar je hebt er ook de beschikking over een pony!

— Bastiaan Meijerink, Rommelderdijk l, Vorden. \

Derde, vierde en vijfde prijs

Een Fuji-color Quicksnap-camera.

— Martine ten Arve, Groenloseweg 29, Ruurlo;
— Mark Klein Haneveld, Vosheuvelweg 9, Ruurlo;
— Erna Beeftink, Boggelaar l, Wamsveld.

Zesde tot en met tiende prijs

Toegangskaartjes die recht geven op een dagje Ponypark voor vier personen.
Ook die winnaars kunnen naar hartelust genieten van de talloze attracties in
het Ponypark.

— Nadia Elsman, B. v.d. Heydenlaan 24, Wichmond;
— Frank Bloemendaal, Hengeloseweg 4, Vorden;
— Hilde Leussink, Berenschotstraat 3, Hengelo Gld.;
— Anke ten Velde, Bremstraat 24, Barchem;
— Rowena Peters, Ruurloseweg 54, Vorden.

Uitslag Kruiswoordpuzzel
1. F.J. Meyermans, Nieuwstad 11, Vorden ƒ25,-;
2. Mej. G. Vliem,Waarlerweg4, Vorden/20,-;
3. G.A. Kamperman-Buunk, Barchemseweg 53, Ruurlo ƒ 75,-;
4. D.W. Visschers, Brinkerhof 63, Vorden ƒ 70,-;
5. A. Norde-van Ark, Hoetinkhof 50, Vorden ƒ 70,-;
6. E. Ernst, Kerkweide 15, Vorden ƒ 70,-;
7. A.C. Wiegerinck-van Bremen, W. Alexanderlaan 79, Ruurlo/ 70,-;
8. Th. J. Niesink, Molenstraat 19, Keijenborg/ 70,-;
9. Mevr. Haak, Prunusstraat 8, Hengelo (Gld.) ƒ 70,-;

10. T.M. v. Luijtelaar-Stam, Margrietlaan 3, Warnsveld ƒ 70,-;

Prijzen zijn vanaf donderdag 17 mei aan ons kantoor, Nieuwstad 30 te Vorden,
af te halen.
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'De Ark' geopend:

Nieuw clubhuis van 'Vorden6

naar voorzitter genoemd

Een toepasselijker blijk van waardering hadden ze hem op deze
zaterdag in aanwezigheid van enkele honderden belangstellen-
den niet kunnen geven. Aan het eind van het officiële gedeelte ter
gelegenheid van de opening van de nieuwe akkomodatie van de
voetbalvereniging 'Vorden' verzocht Wim Buunk namens de A.C.
of voorzitter Jan van Ark naar voren wilde komen om de naam van
het nieuwe gebouw te onthullen. Toen Jan van Ark, na het wegha-
len van de geelzwarte vlag, de naam 'De Ark' onthulde was hij
meer dan verrast.
De 'Vorden' voorzitter, die over veer-
tien dagen als zodanig aftreedt, was in
feite de stimulerende faktor achter
deze akkomodatie. Hij zette er jaren
geleden zijn schouders onder en sa-
men met de andere leden van de A.C.
(Aktiviteiten Commissie) werd het lie-
ve sommetje van 425.000 gulden bij-
eengebracht.
Herman Vrielink die zich deze middag
als een goed voorbereide en humorvol-
le ceremoniemeester ontpopte sprak
in dit verband: 'Stark wark van Jan van
Ark'.
Tijdens zijn openingsspeech ging
voorzitter van Ark uitgebreid in op de
ontwikkelingen die aan de totstandko-
ming van het gebouw vooraf gingen.
De perikelen rond het afgeblazen bun-
galowprojekt, waardoor 'Vorden' een
nieuwe akkomodatie dichter bij de
kom door de neus zag geboord.
De wijze van financiering middels de
gelden bijeen vergaard door de A.C. de
schenking van Stichting Vordens Sport
Park, de leningen tegen een sterk ver-
laagde rente van dezelfde Stichting en
het Nedac/Sorbo concern, al deze za-
ken bleven niet onvermeld. Grote
waardering van de 'Vorden'-voorzitter

voor de plaatselijke middenstand waar-
van sommige tegen sterk gereduceerde
prijzen leverden of in sommige geval-
len zelfs pro deo produkten leverden
en niet te vergeten voor de bouwploeg.
'Onder leiding van Appie van de Berg-
kappe (Appie Wentink) is er heel wat
arbeid verricht', aldus voorzitter van
Ark.

On speaking terms
Mevrouw Aartsen, wethouder van o.m.
sportzaken, prees de geweldige team-
geest die de voetbalclub de afgelopen
jaren middels de bouw van deze akko-
modatie heeft tentoongespreid.
'Het is een soort eigen 'clubkasteel' ge-
worden waar de jeugd zich ongetwij-
feld zal thuis voelen. Ook hoop ik dat
de onderlinge geest tussen gemeente-
bestuur enerzijds en voetbalclub an-
derzijds weer optimaal zal worden. Een
eerste poging is inmiddels gedaan,
want we hebben deze week al met el-
kaar gesproken.
Een applaus van de aanwezigen onder-
streepte duidelijk dat men zeer is inge-
nomen met het feit dat de beide 'kemp-
hanen' weer 'on speaking terms' zijn

geraakt. De wens daartoe had voorzit-
terjan van Ark tijdens de openingstoe-
spraak eveneens geuit. Wim Barink,
voorzitter van de muziekvereniging
'Concordia' die deze middag de ope-
ning feestelijk opluisterde overhandig-
de het 'Vorden-bestuur' een trommel
met stokken. 'Kunnen jullie de trom
nog eens roeren', zo grapte hij.
De heer H^Miedema, voorzitter van de
KNVB a^Bng Gelderland vond dat
'Vorden' niet deze akkomodatie op
zeer hoog niveau staat. 'Ik heb grote
bewondering voor dit 'paleis' ', aldus
dhr. Miedema die 'Vorden' een klok
aanbood.
De heer J^^ H. de Jong, president-di-
rekteur v^Vle Nedac/Sorbo en tevens
sponsor van het jaarlijkse internationa-
le jeugdtoernooi vond het een presta-
tie dat een amateurclub deze akkomo-
datie met eigen middelen heeft opge-
bouwd. 'Dat getuigt van goede onder-
nemingsgeest', aldus dhr. de Jong.
Wim Bielderman die namens de bou-
wers sprak vergeleek de akkomodatit
met een 'goeie gerijpte fles wijn'. Wij
bood mevr. Wentink, echtgenote van
Appie Wentink, een boeket bloemen
aan. Wim Polman voorzitter van de
V.O.V. Vorden roemde de goeie ver-
standhouding tussen 'Vorden' en de
plaatselijke ondernemers.
Maup Martens, coach van de Feye-
noord jeugd sprak zijn waardering uit
voor het jaarlijkse jeugdtoernooi. Hij
bood een fraai Feyenoord-wandbord
aan. Nadat ere-voorzitter W. Kuijper
op de op hem bekende wijze een lof-
lied op zijn 'Vorden' had afgestoken
verrichtte hij samen met voorzitter Jan
van Ark de officiële opening.

Waardering voor gouden
damclub t. a.v. de jeugdopleiding
Tijdens de receptie die de plaatselijke damclub DCV zaterdag- &nS- HiJ stak de sekretaris van de club
middag in 'De Herberg' t.g.v. haar gouden jubileum hield, kreeg ' Masselink nog even een speciale

» J o pluim op de hoed. Jan Massehnk ver-
de vereniging van verschillende kanten komplimenten voor de
wijze waarop DCV in al die jaren de opleiding van de jeugd gestal-
te heeft gegeven.

richt niet alleen veel werk voor de Vor-
dense damclub maar tevens voor de
landelijke bond', aldus v.d. Walle.

De voorzitter van de jubileumcommis-
sie de heer J. F. Geerken schetste in het
kort de wijze waarop de vereniging
deze 50 jaren heeft gefunktioneerd.
'De opleiding die U aan de jeugd heeft
besteed, heeft de vereniging geen
windeieren gelegd. Ook hebt u dam-
mers voortgebracht die nationale be-
kendheid hebben «ekregen', aldus de
heer Geerken.

Een speciaal boekje over 50 jaar dam-
club Vorden, geschreven door Henk
Ruesink en Jan Masselink, werd door
Geerken aan de wethouder van Wel-
zijn, mevrouw Aartsen overhandigd.
De wethouder roemde in haar toe-
spraak de wijze waarop de damclub
vrijwel zonder gemeentelijke subsidie
in al die jaren zelfstandig heeft geope-
reerd.
'Voor mij is het belangrijk om ook een
vereniging als de uwe te leren kennen.
Ik hecht nu eenmaal grote waarde aan

de kontakten met de verenigingen. Dat
zijn de leuke kanten aan het wethou-
derschap', aldus mevrouw Aartsen die
de wens uitsprak dat er de komende ja-
ren in Vorden veel kinderen zullen
worden geboren, en dat ze tot goeie
dammers zullen worden opgeleid. 'Op-
bloei van jeugd is ook goed voor de ge-
meente', aldus mevr. Aartsen die het
bestuur een geschenk onder couvert
overhandigde.

De heer H. v.d. Walle bracht felicitaties
uit namens het distrikt Oost-Gelder-
land van de KNDB. Aangezien de heer
J.F. Geerken, die tevens voorzitter is
van de Gelderse Dambond deze mid-
dag nog een andere taak nl. als voorzit-
ter van de jubileumcommissie uitoe-
fende, sprak v.d. Walle tevens namens
de provinciale bond.
Gezien de leeftijden van de 50 dam-
mers die de Vordense damclub rijk,
noemde hij DCV een erg jonge vereni-

Voorzitter Theo Slütter bracht alle
sprekers (sters) dank voor de vriendelij-
ke woorden.

Leden van verdieiiste
Zaterdagavond hield DCV voor haar
leden in 'De Herberg' een feestavond,
waarbij tien leden een oorkonde kre-
gen aangeboden en tevens tot 'lid van
verdienste' werden gebombardeerd,
waarbij speciale aandacht uitging naar
Bernard Breuker die al vanaf de
oprichting lid van DCV is.

De onderscheiden leden waren: B.H.
Breuker, B. Wentink, J.F. Geerken, J.T.
Hoenink, H. Klein Kranenbarg, G.J.
Hulshof, H.W. Esselink, E. Nijenhuis,
G. ter Beest en G. Dimmendaal.
Simon Wiersma was niet aanwezig en
zal de oorkonde later uitgereikt krij-
gen.

P.C.O.B.
De P.C.O.B. hield op 10 mei j.l. haar
laatste bijeenkomst voor de vacantie;
jaarvergadering en een korte herden-
kingvan l O mei 1940.
Duidelijke verslagen van secretaressen
en penningmeester werden gelezen en
goedgekeurd.
De voorzitster dankte hen beiden voor
het vele werk. Na de pauze, met koffie
en koek, was het woord aan de heer
Groot-Enzerink. Hij heeft op verzoek
van een uitgever in 1985, beschreven
hoe hij de bevrijding heeft beleefd. Een
spannend en soms ontroerend verhaal.
Mevrouw Lebbink las hierna uit het
werk van Clinge Doorenbosch. Het
bleek dat voor wie het zien wil ook in
oorlogssituaties humor aanwezig kan
zijn.
En toen kwam de 'Kwis'. Vijftien vragen
over de oorlog en het Koninklijk Huis.
Al met al een geslaagde middag!
Aan het eind bedankte de voorzitster
allen die, op welke wijze ook, hebben
bijgedragen aan het goed functione-
ren van de P.C.O.B. Op 21 juni gaat
men een middagje uit!

Wie geeft
denkt aan een ander
AVO zet zich al meer dan 60 jaar in
voor de integratie van de gehandicap-
ten. Dankzij de financiële steun van het
publiek is AVO al jaren in staat om de
gehandicapte een menswaardiger be-
staan te geven, o?a. door: het geven van
voorlichting, het bemiddelen naar
werk, het financieel steunen van inte-
gratieprojekten, het mogelijk maken
om vrije tijd zo zinvol mogelijk te beste-
den, maar ook financieel steun geven
aan die groep gehandicapten waarvoor
wettelijke voorzieningen ontoereikend
zijn.
Uw hulp is daarbij hard nodig. Vergeet
daarom dit jaar de AVO-collecte niet!
Door te geven draagt u bij aan de inte-
gratie van gehandicapten in de samen-
leving.

AGENDA
MEI:
16 de Snoekbaars, seniorwedstrijden.
16 ANBO, Fietstocht vanaf

Dorpsplein.
16 HVG Dorp, verrassingsavond.
16 Plattelandsvrouwen Vorden.
17 HVG Wildenborch, eigen avond.
17 Bejaardenkring Vorden,

Dorpscentrum.
18 Open Tafel, SWOV.
19 Sorbo, Regionaal

jeugdvoetbaltoernooi.
20 Achtkastelen

jeugdvoetbaltoernooi.
20 Voorjaarstocht VRTC, afstanden

40-80-120 km. Start: 'De Herberg'.
21 ANBO, Klootschieten op camping

'DeGoldberg'.
22 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
22 Open Tafel, SWOV.
22 Soos Kranenburg, politie.
24 ANBO, Fietstocht met picnic v.a.

marktplein.
25 Open Tafel, SWOV.
26 Seint. Sorbojeugdtoernooi.
27 5e Int. Sorbojeugdtoernooi.
27 KPO Vierakker, 40-jarigjubileum.
28 ANBO, Klootschieten op camping

'DeGoldberg'.
29 Open Tafel, SWOV.
29 Plattelandsvrouwen Vorden,

fietstocht.
30 Bejaardenmiddag, Vierakker-

Wichmond.

JUNI:
l Open Tafel, SWOV.
5 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
5 Open Tafel, SWOV.
7 Bejaarden kring Vorden.
7 HVG Wichmond, slotavond.
8 Open Tafel, SWOV.
9 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.

10 de Snoekbaars, seniorwedstrijden,
l O Fancy-fair, Vierakker.
12 Open Tafel, SWOV.
15 Open Tafel, SWOV.
19 Open Tafel, SWOV.
19 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
19-20-21-22 Zwemvierdaagse Vorden.
22 Open Tafel, SWOV.
23 Kinderfeestmiddag, SursumCorda

in Dorpscentrum.
23 de Snoekbaarsjeugdwedstrijden.
25-26-27-28 Avondvierdaagse Sparta,

Vorden.
26 Stertocht, Muziekverenigingen in

het Dorp (Sucovo).
26 Open Tafel, SWOV.
27 Bejaardenmiddag, Vierakker-

Wichmond.
29 Open Tafel, SWOV.
30 Ophaaldag, Prettymarkt Vorden,

Zwemver.

Rock 'nRollDagl990:

Nieuw Dauwtrappersfestival!!

Komt er na het verdwijnen van het legendarische Lochem-festival
wederom een festival in de Achterhoek? Als het aan de organisato-
ren van de Rock 'n Roll Dag 1990 ligt,.... zeer zeker!
Op 24 mei a.s. Hemelvaartsdag, staat Harfsen (een dorpje in de
Gelderse Achterhoek) in het teken van de Rock and Roll. Muziek
en alles wat daar bij hoort uit de vijftiger jaren.

De tijd van Elvis Presley, Bill Haley,
Gene Vincent, Buddy Holly, Eddy
Cochran en ga zo nog maar even door;
de tijd van de schitterende vetkuiven en
de suikerspinnen; de rijd van de petti-
coats en de spijkerbroek; de tijd van (k-
'American Dream' en de grandioze
automobielen zoals de Cadillacs,
Thunderbirds; de tijd van de eerste ju-
keboxen: deze tijd zal op 24 mei in
Harfsen herleven..

In het centrum van Harfsen bevinden
zich twee grote zalencentra die samen
de lokatie vormen van dit grote evene-
ment. De ruimte daartussen is bestemd
voor de kermis, de Amerikaanse sleeën
en een groot aantal motoren uit de vijf-
tiger jaren.

Vanaf 's morgens kunnen de traditio-
nele dauwtrappers en de Rock and Roll
liefhebbers in Harfsen terecht.
In zaal De Wever is de gehele dag een
traditionele Rock and Roll-beurs/
markt. Hier vindt men allerhande arti-
kelen uit de fifties, zoals platen (waar
menig verzamelaar iets van zijn/haar
gading zal vinden), T-shirts, vlaggen,
video's, kleding, jukeboxen enz. enz.;
kortom een must om dit eens te bele-
ven. Een groot aantal motoren, even-
eens uit de vijftiger jaren, zal tegen de
middag hun toertocht eindigen bij zaal
De Wever. Hierna kan men deze schit-
terende, blinkende motoren eens van

d i c h t b i j bewonderen. Na tuu r l i j k zijn er
de Amerikaanse sleeën, de Thunder-
birdsen de Chevys.
De gehele dag is er een kermis, met
zoveel mogelijk attrakties ui t de tijd van
de Rock and Roll. Daarbij is tevens re-
kening gehouden met a t t r ak t i e s voor
de kinderen, zodat jong en minder
jong zich daar ui ts tekend kan verma-
ken. In zaal Buitenlust wordt er vanaf
's middags door een viertal bands op-
getreden. De zaal is echter al eerder
toegankelijk voor het publiek.
Pure Rock and Roll gebracht door:
The Beaux Cats', The Rumble Cats',
'The Bugaloos' en als klapper 's mid-
dags de vermaarde Engelse Rock and
Roll topper The Jets'.
De presentatie van dit programma is in
handen van /iggy, zangeres van de
Boom Boom Blues Band en Ronny
'The Silver Bullit', bekend als presenta-
tor van het Achterhoek Gala. Middels
een gesloten televisie-circuit kunnen
de bezoekers op schermen in de ver-
schillende ruimtes de optredens in zaal
Buitenlust volgen.
De organisatie van deze Rock and Roll
Dag is in handen van Ap Daalmeyer,
Hammie van der Wal, Jan Manschot en
AndréSc hioër.
Voorverkoop: I /uhem — Penny Lane;
Eibergen — Penny Lane; Vorden -
De Herberg; Harfsen — De Wever;
Harfsen - - Buitenlust; Deventer -
Discotiek; Zutphen — Discotiek.

De Tuinen van de Wiersse
De tuinen van de Wiersse te Vorden zijn dit jaar voor het eerst
open op Hemelvaartsdag, 24 mei. De tweede opening is met
Pinksteren, op zondag 3 en maandag 4 juni.
Het 30 ha grote park en de 16 ha grote
tuinen zijn dan in hun voorjaarsglorie
te zien. 'Lusthof tussen schijn en wer-
kelijkheid', schreef'Grasduinen' in mei
vorig jaar, 'daar is natuur onder zachte
regie van mensenhanden soms be-
drieglijk weids, dan weer vertederend
intiem, maar altijd romantisch crea-
tief.
Wat zal er dan bloeien in dit abnormaal
vroege voorjaar na zo'n zachte winter?
De Wiersse heeft altijd een antwoord:
als het niet de blauwe regen is, dan wel
de nog indrukwekkender Wisteria Flo-
ribunda 'Alba'; als de bloei van de
vroegste roos 'Madame Gregoire
Staechelin' ten einde loopt, staan de
eerste damask- en mosrozen in knop.
Als de rode 'Caractacus' rhododen-
dron uitgebloeid raakt, staat rhodo-
dendron 'Myrtifolium' te wachten. De
verrassende opeenvolging van weide-
bloemen en omkrullende varens, van

heesters en vaste p lanten zorgt steeds
voor nieuwe- ontdekkingen, ook bij de
meest trouwe bezoekers.

Voor bezoekers is dit jaar ook een
kleurrijk boekje 'De Wiersse', beschrij-
ving van de tu inen ' , verkrijgbaar, met
43 kleurenillustraties, oude loto's en
kaarten. Het boekje geeft een uniek
beeld van de- ontwikkelingen het huidi-
ge bestaan van dit bekende en veel be-
zochte familiebezit.

De tuinen zijn open op: 24 mei (He-
melvaartsdag), zondag 3 mei (Ie
Pinksterdag) en maandag 4 juni (2e
Pinksterdag). Hunnen worden niet
toegelaten, ook niet aan de lijn. En-
treegeld wordt geheven ten bate van
het tuinonderhoud. Te bereiken via
rijksweg Vorden-Ruurlo, 6,5 km vanaf
Vorden. Gratis parkeren. Bus: GSM-
dienstlijn 50 Zutphen-Groenlo.



Eerste exemplaar overhandigd aan Prins Bernhard

Oud-hofmaarschalk Van Zinnicq
Bergmann presenteert
oorlogsherinneringen
In bijzijn van onder andere oud-secretaris generaal van de NAVO
mr. dr. Luns overhandigde oud-hofmaarschalk mr. R J.E.M, van
Zinnicq Bergmann maandag 23 april het eerste exemplaar van
zijn oorlogsherinneringen aan ZKH Prins Bernhard. De memoi-
res verschenen onder de titel 'Het doel bereikt' bij Van Mazijk
Uitgevers te Leiden in het kader van de oorlogsherdenking dit
jaar. De officiële presentatie vond plaats op Rijksmuseum Paleis
Het Loo en werd, behalve door de uitgever, bijgewoond door
enkele tientallen genodigden.

In 1947 stelde koningin Wilhelmina haar adjudant aan als hofmaarschalk. Die functie
oefende hij uit tot 1980.

Mr. Van Zinnicq Bergmann (73) was
tijdens de Tweede Wereldoorlog ruim
twee jaar piloot bij de Royal Air Force.

Na 1945 vervulde hij verschillende
functies in dienst van het Koninklijk
Huis, zoals adjudant, hofmaarschalk,

Door het uitvoeren van deze stunt redde Van Zinnicq Bergmann zijn carrière als oorlogs-

levenissen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Wegens zijn illegale activiteiten
was Bergmann genoodzaakt onder te
duiken. Hij „kreeg onderdak op een
sleepboot 'De Lodewicus', door bemid-
deling van dokter Hendrik Wiegersina,
een Brabantse plattelandsdokter, die
landelijke bekendheid kreeg genoot
door de bijzondere manier waarop hij
zijn patiënten behandelde.

Door de hulp van een vriendin konden
er plannen gemaakt worden om te ont-
snappen naar Engeland. Via haar fami-
lie in Luik kreeg hij informatie hoe hij
het beste Frankrijk binnen kon komen.
Tevens kreeg hij adressen van mensen
die hem verder konden ̂ fcjpen. Zo-
doende kwam hij in conHm met een
dame die hem als gids diende op de
reis van Lille naar Parijs. Tijdens deze
reis ontmoette hij in een Frans café een
student waarmee hij de illegale reis van
Parijs naar het Vichy FranJüJik onder-

intendant, jagermeester en grootoffi-
cier.
In zijn boek 'Het doel bereikt' vertelt
de oud-hofmaarschalk, nu inwoner
van Vorden, over zijn levensgevaarlijk-
se vlucht naar Engeland in 1941, /ijn
opleiding tot militair piloot en zijn
enerverende activiteiten als piloot bij
de RAF. Tijdens de laatste jaren van de
oorlog vloog hij op een van de legen-
darische Typhoon-toestellen. In die
tijd voerde hij ook een aanval uit op
een van de torens bij de stallen van Pa-
leis Het Loo; dezelfde plaats waar de
officiële presentatie van zijn memoires
plaatsvond.
Het boek is gebonden in een fraai uit-
gevoerde omslag en geïllustreerd met
tientalle^^wto's uit het persoonlijk
archief v^m de auteur. Tevens is een
persoonlijk voorwoord van Prins Bern-
liard opgenomen.

'Hetdltoereikt'
Mr. R.J.K.M. van Zinnicq Bergmann
beschrijft in 'Het doel bereikt' zijn be-

landse consul, de heer De Kuyper, be-
/ocht om diens hulp te vragen voor zijn
verdere reis. Dankzij De Kuypers be-
middeling kwam Bergmann in Spanje.
In Portugal ontmoette hij zijn neef
Luns (de latere secretaris generaal van
de NAVO); Luns was in de positie om
voor hem vervoer naar Engeland te re-
gelen, aangezien hij werkzaam was op
het Nederlandse gezantschap.
Nadat de theoretische en praktische
cursus vlieger bij de Royal Air Force in
Engeland afgerond was, werd een en
ander in Canada voortgezet. Hij vloog
met de Tiger Moth, de Harvard, de
Master, de Spitfire, de Hurricane en
uiteindelijk in de Typhoon. Voor 'Ber-
gy' was de Typhoon liefde op het eerste
gezicht.
Later werd hem duidelijk waarom de
vliegers van de Typhoon allemaal vr i j -
willigers waren. Hij keerde terug naar
KI i geland en werd ingedeeld bij het
181ste esquadrille dat gelegerd was in
Normandië. In de daaropvolgende

maanden voerde hij vele vluchten uit
met doelen in het gehele bezette ge-
bied. Tijdens de opmars van de geal-
lieerden werd hij kwartiermaker; hij
beoordeelde onder andere nieuwe lo-
caties en zorgde ervoor dat alle beno-
digdheden voor de troepen aanwezig
waren.

Bij een van de vluchten die hij maakte
met de Typhoon had hij de opdracht
om een van de torens van de Stallen bij
Paleis Het Loo te vernietigen; in de
noordtoren zaten namelijk SS-ers. Gro-
te precisie was geboden, want in de
zuidtoren woonden de families die in
Koninklijke dienst waren toen de oor-
log uitbrak. Dat een en ander grondig
is gebeurd, is tot op heden duidelijk.
Voor zijn acties ontving hij onder an-
dere het DistinguishedFlying Cross.
De uitgave van 'Het doel bereikt' is een
activiteit in het kader van het herden-
king van de Tweede Wereldoorlog die
vc K >i Nederland 50 jaar geleden begon.

inJttijl

Na veel spannende gebeurtenissen ar-
riveerde hij in Nice, waar hij de Neder-

Wethouder mevr. Aartsen tijdens opening zwembad:

uitstippelen6

Een vermoeiende zaterdag voor mevrouw Aartsen, de wethouder
van Welzijn. Een toespraak t.g.v. de gouden damclub en later
t.g.v. de nieuwbouwvan de voetbalclub 'Vorden' en daaraanvoor-
afgaande de opening van het zwemseizoen in het zwembad 'In de
Dennen'.
Niet zomaar een opening want het be-
stuur van 'In de Dennen' overhandig-
de de wethouder de beleidsnota waarin
het zwembadbestuur haar visie geeft
op de komende tien jaren.
Overhandigen van deze nota is in feite
teveel gezegd want mevrouw Aartsen
werd uitgenodigd de in de- koker ver-
pakte nota uit het zwembad op te vis-
sen. Zij ontdeed zich van kousen en
schoenen, stapte het water in en viste
de koker met nota op.
Mevrouw Aartsen sprak de hoop uit dat

het nieuwe college en het nieuwe
zwembadbestuur samen een beleid
zullen uitstippelen dat het zwemmen
in Vorden zal bevorderen en dat er
voor zorg draagt dat het zwembad in
stand wordt gehouden. 'Een goed over-
leg is gewoon noocizaak', aldus me-
vrouw Aartsen die het zwembadbe-
stuur prees met de aktiviteiten die deze
zomerop stapel staan.
Henk Vriend, voorzitter van 'In de
Dennen' zei in zijn openingswoord dat
toekomstvisie en beleid bittere nood-

zaak zijn. 'Ik hoop dat de beleidsnota
daartoe een instrument zal zijn', aldus
de heer Vriend die vervolgens me-
vrouw Aartsen een bloemetje aanbood.
Ook bloemen voor mevrouw Schipper,
de vijftig duizendste bezoeker van
1989. Mevrouw Schipper kreeg tevens
voor dit seizoen een gratis abonne-
ment aangeboden. De afgelopen we-
ken is het zwembadbestuur in samen-
werking met chef-badmeester Martin
Westerik druk in de weer geweest het
bad en omgeving weer in optimale
staat te brengen. Zo zijn de speelattri-
buten uitgebreid, de zandbak is naar
voren gehaald, het gazon ingezaaid,
terwijl rondom het bad een tiental
banken zijn geplaatst. Binnenkort zal
bij het kleuterbad nog een soort 'speel-
tuin-glijbaan' worden aangebracht.

Beleidsnota geeft aan:

Zwembad komende tien jaar open
Wanneer de gemeente bereid is om de komende tien jaren jaar-
lijks 240.000 gulden in het exploitatietekort bij te dragen dan is
Vorden erin elk geval, vrijwel tot en met het jaar 2000 van verze-
kerd dat het zwembad 'In de Dennen' voor het publiek geopend
kan blijven. Dit schrijft het bestuur van de Vordense bad- en
zweminrichting in haar beleidsnota welke zaterdag aan wethou-
der mevrouw Aartsen is aangeboden.
Voorzitter Henk Vriend lichtte ons
daarbij toe dat de gemeente dan wel de
vrijgevallen afschrijvingskosten (jaar-
lijks 60.000 gulden) op/ij moet leggen
en die weer aan moet wenden voor de
noodzakelijke investeringen die de ko-
mende jaren gepleegd moeten wor-
den. Het zwembadbestuur noemt dit
'aanvallend' investeren. Uitgaande van

50.000 bezoekers betekent de jaarlijkse
gemeentelijke bijdrage per bezoeker
f 5,25.
Zoals bekend is het Vordense zwembad
door de gemeente als basisvoorziening
erkend, waar door voor de komende
driejaar een vast subsidiebedrag in de
gemeentelijke begroting is opgeno-
men.

Het zwembadbestuur wijst erop dat
een openluchtzwembad een moeilijk
beheersbare organisatie is en heeft het
/onder gemeentelijke subsidie geen le-
vensvatbaarheid.

Men wil door het verspreiden van een
informatiefolder kleinschalig aan pro-
motie van het zwembad gestalte geven.
Schoon water, flexibiliteit en vriende-
lijke bejegening in de dienstverlening
dragen bij aan goede werkverhoudin-
gen en een gastvrij klimaat voor bezoe-
kers, zo vindt het badbestuur. Techni-
sche installatie en gebouwen verkeren
in een goeie staat. Het bassin is een
zwakke schakel in het geheel.

Investeringen
Het zwembadbestuur heeft een lijst ge-
maakt van investeringen die op korte
termijn gerealiseerd zouden moeten
worden. Tot op heden wordt niet gere-
serveerd voor deze investeringen. Kr is
alleen een onderhoudsfonds
(f 34.000) waaruit reparaties en kleine
vervangingen worden bekostigd. Mo-
menteel bestaat er nog enig achterstal-
lig onderhoud. De storting in het on-
derhoudsfonds is ingaande 1990 ver-
hoogd van 25.000 naar 30.000 gulden
per jaar. Dit is niet voldoende om ver-
vanging op termijn te doen.
Op korte termijn is 20.400 gulden no-
dig voor aanschaf van zitjes, douches,
haardrogers etc. terwijl het gelijkvloers
maken van de entree en uitbreiding
terras reeds is voltooid. Deze korte ter-
mijn investeringen betekenen een net-
to jaarlijkse last van 5000 gulden.
Voor uitbreiding op langere termijn is
120.000 gulden nodig. Aanleg glij-
baan, aanleg spuitpaddestoel in kleu-
terbad, aanleg vloedgolf-installatie etc.
Bij tien jaar afschrijven een jaarlijkse
last van 17.000 gulden.
Binnen tien jaren zal ook het tegelwerk
in het grote bassin moeten worden ver-
vangen. Ook zal de technische installa-
tie en leidingssysteem op lange termijn
vervangen moeten worden. Zo als het
er nu naar uitziet moet de installatie de
komende tien jaren nog wel mee kun-
nen gaan. In de beleidsnota gaat het
zwembadbestuur er tevens van uit dat
via sponsoring, aanwenden toeristen-
belasting e.d. het exploitatietekort te-
ruggebracht kan worden.

Momenteel wordt de badmeester in de
wintermaanden uitgeleend aan de
sporthal. Dat scheelt jaarlijks f20.000
op de exploitatierekening, waarbij als
nadeel dat bepaald onderhoudswerk
thans wordt uitbesteed. In de beleids-
nota gaat het badbestuur ervan uit dat
de badmeester zelf bij de onderhouds-
werkzaamheden ingezet moet worden.
Dus geen detachering meer naar de
sporthal. In de beleidsnota worden ook
mogelijkheden genoemd om het
zwembad semi permanent te overdek-
ken, nieuw instruktiebad. Volgens het
badbestuur allemaal prachtig maar fi-
nancieel niet haalbaar, tenzij de ge-
meente bereid is enkele tonnen meer
op tafel te leggen!

SPORT- nieuws

19Meia.s.
C-junioren en
zondag 20 mei
B-junioren toernooi
Zaterdagmorgen 19 mei wordt op het
gemeentelijk Sportpark een begin ge-
maakt met het voetbaltoemooi voor
C-junioren. In totaal wordt hieraan
door tien c lubs deelgenomen. In poule
A komen uit: Warnsveldse Boys, Vor-
den, Emos, Quick '20 en Sallandia.
Poule B: Pax, Ruurlo, Sp. Lochem,
Voorwaarts en Schalkhaai.
De inzet bij de C-junioren is de Sorbo-
cup.
Zondag 20 mei strijden eveneens tien
clubs B-junioren om de Achtkastelen-
trophee. In poule A zijn ingedeeld:
Grol, Vorden, ABS, Sp. Enschede en
Quick'20.
Poule B: Voorwaarts, Schalkha.u,
WVC, Rheden, Emos.

Ratti-dames
De Ratti-dames zijn er afgelopen zon-
dag nog niet in geslaagd het kam-
piornsc hap in de eerste klasse C af te
dwingen. Onder grote publieke be-
langstelling kwam inc-ii in de beslis-
singswedstrijd tegen Grol niet verder
dan een 1-1 gelijkspel. Door dit resul-
taat is een nieuwe beslissingswedstrijd
noodzakelijk geworden.
De talrijk meegereisde Ratti- en Grol-
fans zagen een matige eerste helft,
waarin aan beide zijden weinig kansen
gecreëerd werden. Ratti had een licht
veldoverwicht, maar tot veel gevaar
voor het G rol-doe l leidde dit n ie t .
In de tweede helft trok Ratti het in i t ia -
tief naar zich toe en werd de wedstrijd
een stuk boeiender.
Na 10 minuten werd door Genie Be-
rendsen een corner genomen en deze
werd door Lizette Spithoven ingekopt,
1-0. Na dit doelpunt kreeg Ratti nog
enkele goede mogelijkheden.
Een kwartier voor tijd kwam Grol terug
in de wedstrijd en begon het zich kan-

sen te creëren. Tien minuten voor tijd
leidde onzekerheid in de- Rat t i -achter-
hoede de gelijkmaker in: een verkeerde
terugspeelbal leverde een corner voor
Grol op en uit deze- corner scoorde de
Grol-spits de verdiende gelijkmaker.
In de noodzakelijk geworden verlen-
ging was geen van beide teams nog in
st.iat een beslissing te forceren, zodat
de wedstrijd in een gelijkspel eindigde.
Dit betekent dat a.s. zondagmiddag op
de velden van Ruurlo de dames van
Ratti en Grol nogmaals om het kam-
pioenschap gaan strijden.

Socii
Uitslagen 12-5:
Socii C l—ABS C l 8-0

Jeugdtoernooi
Deelnemers Socii Cl, Dl, El en Fl
26 mei: E l en Fl
Dl
27 mei: C l

Vordens Tennispark
Ondanks het wisselvallige weer van de
afgelopen week hebben alle wedstrij-
den op het V.T.P. terrein doorgang
kunnen vinden.

Dinsdag 8 mei Dames:
Vorden Dames I — Apeldoorn III: (i-O
Didam III —Vorden Dames II: (Mi
Vorden Dames III — T.C. Zuid I: (Mi

Woensdag 9 mei Junioren:
Vorden Jongens I (cat. II) —Winters-
wijk: 2-4

Zaterdag 12 mei:
Vorden Mix I — Mallumse Molen I:
4-1
Voiden Mix II — Doesburg IV: 2-3
VOiden Mix III — Doesburg V: 5-0
Beckson IV — Vorden Mix IV: 4-1
Socii I — Vorden Heren Veteranen:
2-4
Vorden Jongens I — de Maten I: 6-0
Eerbeek I — Vordenjunioren Mix: 3-2

Zondag 13 mei:
Vorden Heren I — Beukersweide: 1-5
Daisy II — Vorden Heren II: 4-2
Vorden Heren UI — Boerehofstee III:
2-4
Nijverdal II — Vorden Mix I: 4-4
Wildbaan I —Vorden Mix II: H-O
Vorden Mixjun. I — IJsselweide I: 6-2
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