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Op grond van de Wet Administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan binnen dertig dagen na het verle-
nen van de vergunning bij het college
van burgemeester en wethouders daar-
tegen een bezwaarschrift worden inge-
diend.

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

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

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

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

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

NFORMATIE-
1AVOND OPRICH-
TING VLUCHTE-

LINGENWERK-
GROEP TE VORDEN

OP 24 MEI 1989
Jaarlijks zoeken enige honderden men-
sen asiel in Nederland. Zij komen uit
een reeks politiek instabiele landen,
waarin zij bloot stonden aan of vrees
hadden voor vervolging wegens hun
godsdienstige of politieke overtuiging
of hun nationaliteit. Voor de opvang
van deze mensen heeft de rijksover-
heid een regeling getroffen, de Rijksre-
geling Opvang Asielzoekers (ROA).
Hiermee beoogt de rijksoverheid een
decentraal opvang model. Het ministe-
rie van W.V.C, heeft de gemeenten be-
naderd om een bepaald aantal asielzoe-
kers op te vangen. Ook Vorden heeft
zich bereid verklaard om in eerste in-
stantie 4 en later 16 asielzoekers op te
vangen. Daarbij heeft de gemeenteraad
zich uitgesproken dat het immateriële
deel wordt uitbesteed aan Vluchtelin-
genWerk. Vluchtelingenwerk is een
particuliere organisatie, die zich inzet
voor de opvang en begeleiding van
vluchtelingen in Nederland.
Zij verenigt daartoe een groot aantal
maatschappelijke en levensbeschouwe-
lijke organisaties. De daadwerkelijke
opvang wordt gerealiseerd door een
netwerk van Vluchtelingenwerkgroe-
pen, veelal in plaatselijke stichtingen
georganiseerd. De vrijwilligers, werk-
zaam binnen dit verband van Vluchte-
lingenwerk, worden daartoe onder-
steund door de medewerkers van de
regionale bureaus, onder andere door
het volgen van een intensief scholings—
en trainingsprogramma. Teneinde de

immateriële opvang van de groep asiel-
zoekers in Vorden zo goed mogelijk te
realiseren, wil Vluchtelingenwerk ook
hier een werkgroep oprichten, voor de
gemeenten Vorden en Hengelo geza-
menlijk. De werkzaamheden van de
werkgoep bestaan uit:
— aanmelding bij en contact met de

Vreemdelingendienst
— ondersteuning in de asielprocedure
— de asielzoeker een beetje vertrouwd

maken met de Nederlandse samen-
leving en de diverse voorzieningen

— begeleiden bij psycho-sociale proble-
men

— assisteren bij het aanleren van het
Nederlands

- begeleiden naar allerlei instanties
— organiseren en zoeken naar moge-

lijkheden voor educatieve en
sociaal-culturele activiteiten, enz.

Voor deze nieuw op te richten Vluch-
telingen Werkgroep zijn mensen nodig,
mensen met wat vrije tijd, veel inzet,
sociale bewogenheid en een beetje
idealisme. Daarom vraagt Vluchtelin-
gen Werk u om behulpzaam te zijn bij
het werven van belangstellenden voor
deze werkgroep. Voor de geinteresseer-
den houdt Vluchtelingenwerk op
woensdag 24 mei 1989 een voorlich-
tingsbijeenkomst waarvoor u en alle
belangstellenden worden uitgenodigd.
Hierbij zal aanwezig zijn: Janny Lub-
bers, consulente van Vluchtelingen-

Werk, regiobureau Noordoost-
Nederland. Deze bijeenkomst zal
plaatsvinden in het: Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 te Vorden, aanvang
20.00 uur.

lmT)EHORSTER-
^ 50 KILO-

METER PER UUR!
De gemeente heeft thans uitvoering ge-
geven aan het besluit van Gedeputeer-
de Staten van Gelderland om de Hors-
terkamp binnen de bebouwde kom te
brengen. De borden bebouwde kom en
het bord dat de maximum snelheid van
50 kilometer per uur aanduidt, zijn
thans geplaatst. Ook zijn er enkele mid-
dengeleiders gemaakt. Houdt u reke-
ning met deze gewijzigde verkeerssi-
tuatie!

i- £ WRINGEN
f1 m OPENBARE VER-

LICHTING.
Rayon Lochem van de Provinciale Gel-
derse Energie Maatschappij is samen-
gevoegd met rayon Borculo tot een
nieuw rayon Berkelstreek. Storingen
aan de openbare verlichting kunnen nu
doorgegeven worden aan het rayon-
kantoor aan de Spoorstraat 42 in Bor-
culo, telefoon 05457-71201.

VERGADERINGEN
f*" RAADSCOMMIS-

SIES.
De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden
raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester
en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden
deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de
commissie zijn tevens raadslid.

De commissie voor financiën en open-
bare werken vergadert op 23 mei 1989
om 19.30 uur in de vergaderkamer in
het gemeentehuis. Op de agenda staan
onder andere de volgende punten:
— notitie heffing onroerend goedbelas-

tingen over mestbassins, mestsi-
lo's en mestkelders;

— eindverslag van de inspraak op het
plan voor reconstructie van de Zut-
phenseweg tussen de Rondweg en
de Schoolstraat;

— reconstructie Zutphensëweg tussen
de Rondweg en Schoolstraat, ge-
deelte Strodijk/Mispelkampdijk tot
de Steege/Addinkhof;

— voorlopige vaststelling jaarrekening
1987 van de algemene dienst;

— voorlopige vaststelling jaarrekening
1987 van het gemeentelijk grondbe-
drijf;

— verkoop perceel openbaar groen aan
en aankoop van onder trottoir gele-
gen perceeltje grond van de heer G.
Lenselink;

— verordening leerlingenvervoer;
— verkoop binnenterrein Dr. W.C.H.

Staringstraat;
— verkoop grond aan de volkstuinvere-

niging Vorden;
— subsidie-aanvrage van woningbouw-

vereniging Thuis Best voor de bouw
van 10 bejaardenwoningen aan de
Insulindelaan;

— aangaan nieuwe gemeenschappelijke
regeling 'Regeling Gewest Midden
IJssel';

— notitie invoering budgetsubsidie-
ring.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 23 mei 1989
om 20.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende punten:
— verdagen beslissing op bezwaar-

schrift peuterspeelzaal;

- voorbereidingsbesluit perceel
Onsteinseweg 2;

- verkoop perceel openbaar groen aan
en aankoop van onder trottoir gele-
gen perceeltje grond van de heer G.
Lenselink;

— straatnaamgeving nieuwe weg op ter-
rein voormalige Zuivelfabriek;

— verkoop binnenterrein aan de Dr.
W.C.H. Staringstraat;

— verkoop grond aan de Volkstuinve-
reniging Vorden;

— vaststelling bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1989, nr. l';

— subsidie-aanvraag van woningbouw-
vereniging Thuis Best voor de bouw
van 10 bejaardenwoningen aan de
Insulindelaan;

— aangaan nieuwe gemeenschappelijke
regeling 'Regeling Gewest Midden
IJssel'.

De commissie voor Welzijn en Milieu
vergadert op woensdag 24 mei 1989 om
19.30 uur in de vergaderzaal in het ge-
meentehuis. Op de agenda staan de
volgende punten:
— verdagen beslissing op bezwaar-

schrift Stichting Peuterspeelzaal;
— notitie invoering budgetsubsidie-

ring.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderwerpen die op de agenda staan,
uw menj^kkenbaar maken. De raads-
stukken,^Pens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voor-
dat de behandeling van de agenda be-
gint, aanzit voorzitter of de secretaris
van de cl^piissie meedelen. De moge-
lijkheid om in te spreken wordt gebo-
den voordat de behandeling van het
betreffende agendapunt begint. De
mogelijkheid bestaat dat commissiele-
den u tijdens de behandeling van het
agendapunt vragen stellen. Tevens kan
de voorzitter een tweede inspraakron-
de invoegen.

OUWVERGUN-

Op 9 mei jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
— sportvereniging 'Ratti' Eikenlaan 15

te Kranenburg, voor het vernieuwen
van een kantine/clubgebouw aan de
Eikenlaan 15a;

— de heer L.H. de Greeff, Koekoek-
straat 19 te Vierakker, voor het
bouwen van een mestkelder op het
prceel Koekoekstraat 19;

— de heer W. Smid, Brinkerhof 76 te
Vorden," voor het vergroten van een
woning op het perceel Brinkerhof
76;

— de heer H.W. Harmsen, Hengelose-
weg 14 te Vorden, voor het gedeelte1

lijk verbouwen van een woning tot
cafe/zaalruimte, op het perceel Hen-
geloseweg 14.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

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

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

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

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

x-:>-:->v-:-:->x::-

085
463220

Drie plaatselijke
ouderenbonden
gaan samenwerken
onder naam 'Het
Cosbo Vorden'
Vrijdag 19 mei zal in het Dorpscentrum
te Vorden een bijeenkomst plaatsvin-
den waarbij de oprichting van het sa-
menwerkingsverband van de drie plaat-
selijke ouderenbonden ANBO, KBO
en PCOB een feit zal worden. In totaal
zijn bij deze bonden in Vorden zo'n
450 personen als lid ingeschreven. In
het najaar van 1988 hebben de drie be-
sturen een werkcommissie in het leven
geroepen met de opdracht een onder-
zoek te doen naar de mogelijkheid tot
het oprichten van een samenwerkings-
verband. De heer B. van Tilburg werd
tot voorzitter van deze uit negen perso-
nen bestaande commissj^fcenoemd.
Het onderzoek op zich von^^laats met
behulp van de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden. Voorzitter van Tilburg
konkludeert aan de vooravond van
deze oprichtingsbijeenkomst: 'Het gaat
primair om het bundelen i^^krachten
naar de overheid toe, met^n stem en
een herkenbaar gezicht met als doel
om de invloed op het uit te voeren
ouderenbeleid zo sterk mogelijk te
doen zijn'. Hij benadrukt hierbij dat
een eensgezindheid binnen 'Het Cos-
bo Vorden' een vereiste zal zijn.

Niet tackelen
Ter verduidelijking zegt de heer van
Tilburg: 'In de aanloop tot deze oprich-
ting hebben we in alle rust overlegd,
zonder overhaasting. Hoewel de deel-
nemers in het Cosbo duidelijke ver-
schillen tonen in grootte en omvang
stelden wij ons op het standpunt dat
voorkomen moet worden dat één of
meer deelnemers gebruik kunnen ma-
ken van een machtspositie. Dat is naar
onze overtuiging strijdig met de geza-
menlijke belangenbehartiging. Dus de
ene deelnemer mag de 'andere' onder-
weg niet tackelen', aldus de heer van
Tilburg. 'Het Cosbo Vorden heeft
naast raakvlakken een andere taakstel-
ling dan de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden. Deze laatste, de SWOV ge-
noemd, heeft in de eerste plaats een
koordinerende funktie en heeft met
haar deskundigheid tevens de taak pro-
fessionele en andere instellingen te on-
dersteunen en te adviseren in het be-
vorderen van het welzijn en de zorg
voor ouderen. 'Het Cosbo Vorden' ziet
zijn taak in een direkte en aktieve be-
hartiging van de belangen van de oude-
ren, weliswaar in een goede verstand-
houding met de SWOV. Zo wil Cosbo
Vorden onder meer helpen om en sa-
menhangend ouderenbeleid tot stand
te brengen. Het ouderenbeleid te be-
vorderen, het bundelen van de aktivi-
teiten en handelingen van de deelne-
mers, het organiseren van aktiviteiten
voor deelnemers, adviseren etc. Ook
zal 'Het Cosbo Vorden' zich bezig gaan
houden met het voordragen of benoe-
men van vertegenwoordigers in raden,
instellingen, commissies, werkgroepen
e.d. voor de behartiging van de geza-
melijke belangen. Als de vergadering er
vrijdag aanstaande mee akkoord gaat
zal het eerste bestuur van 'Het Cosbo
Vorden' er voor het lopende jaar 1989
als volgt uitzien: Voor de ANBO: de
heer B. van Tilburg, voorzitter; me-
vrouw W. G. Horstink-Bertram: de
heer D. Krol, vice-voorzitter. Voor de
KBO: de heer J.A.M. Bleumink, sekre-
taris; de heer B.F. Lebbink, wnd. pen-
ningmeester en de heer A. Woltering.
Voor de PCOB: de heer J.W. de Klerk,
penningmeester; de heer C.A. Klein
Ikkink, wnd. Sekretaris en mevr.
I.A.M.J. Snoep-Jager.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
R K Kerk Kranenburg
Zaterdag 20 mei 19.00 uur Woord- en Com-
muniedienst. Zondag 21 mei 9.00 uur Eucha-
ristieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 21 mei 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 21 mei (zondagsschool en jeugd-
kerk) 10.00 uur ds. H. Westerink, dienst van
Schrift en Tafel.

Geref. kerk Vorden
Zondag 21 mei 10.00 uur ds. P. Boomsma,
Apeldoorn; 19.00 uur ds. P. Kuizinga, Ruurlo

Huisarts 20-21 mei dr. Haas.Tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00--
9.15 uur.

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

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag 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 20 mei 12.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Breu-
kink tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00
uur.

Tandarts 20-21 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. 1 230.
Alarmnummer 06-11.

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

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

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

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

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

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

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor
Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging
en algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donder-
dag van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

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

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

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uur en iedere woens-
dag van 10.30-11.1 5 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

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

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 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, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 1 p uur of volgens afspraak.

VIERAKKER-WICHMOND
R K kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 20 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 21 mei 10.00 uur Oecumeni-
sche Dienst in de N.H. kerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 mei 10.00 uur ds. C. Bochanen,
Oecumenische Dienst.

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

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-

Campagne
inzameling klein
chemisch afVal
Vrijdag 16 juni zal op de Markt de cam-
pagne starten voor de inzameling klein
chemisch afval. Wethouder mevr.
Aartsen-Den Helder zal die. morgen
een doos klein chemisch afval aan de
inzamelaar van het Gewest midden IJs-
sel overhandigen. Die morgen zal de
heer 'Max Milieu' eveneens op de
weekmarkt aanwezig zijn om foldertjes
over het milieu aan te bieden.

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.
RbAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Michiel ter Beest; Gerrit Jan-
Willem Hebbink;
Ondertrouwd: H. A. M. Waenink en G.
F. B. Dekkers; R. J. Schrok en N. J.
Schaaps
Gehuwd: A. W. F. Tolkamp en H. E.
Snoeijink; E. J. van Zadelhoff en W. J.
van der Velden; W. P. Kwak en J. M. H.
H. Wolfhagen; P. H. de Koning en C. G.
de Vries.
Overleden: Geen.



Alleen het beste is goed genoeg
* MEINDL schoenen
* breed assortiment
* voor jacht en vrije tijd

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
* dus werkelijk

100% waterdicht
> sta op MEINDL.

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
«M* J^ltnffouil

Zutphenseweg - Vorden

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

• GEVRAAGD:
Zelfst. hulp i.d. huish. voor
20 uur p.w. Tel. 05752-
6691.

• GEVRAAGD:
Zanger, zanger-gitarist, voor
kreatieve band. Bellen tussen
18.00 en 19.00 uur.
Tel. 05752-2588.

• TE HUUR in bos- en water-
rijke omgeving: Vrijstaande
bungalow, eigen woning, 3-
15 km van de Biesbosch, Ef-
teling en Beekse Bergen. Pe-
riode 8-7 t/m 5-8. Fietsen
aanwezig. Int.: H. Baakman,
tel. 01626-4557.

• TE KOOP:
Wegens verhuizing: massief-
eiken bankstel (2+3-zits)
f 895,-; electronisch orgel
f 795,-; smeedijzeren lam-
pen vanaf f 25,-. Na 19.00 uur
05752-2331.

• Wie wil er tijdelijk voor
mij koken? Ik betaal f 15,- per
maaltijd (2-gangen). Ik heb
zoutloos en galdieet. Brieven
onder nr. 7-1. Bureau Contact,
Postbus 22, 7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Prima 3-zits bankstel + 2 fau-
teuils + salontafel. Weerd-
slag 93, Zutphen. Tel. 20591.

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

ZONDAG GAAN DE
19

KROEZESTULPEN
OPSTAP

ADVERTEREN
DOET

VERKOPEN

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

Deze week:

Kip Gehakt
500 gram 3,95

Gerookte
Maiskip
100 gram 1,20

Zie weekend recept

Bij uw poelier:
Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17702

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
maandag 22.mei 1989, gedurende een maand, ter ge-
meentesecretarie, afdeling ruimtelijke ordening c.a
(koetshuis) ter inzage ligt het door de gemeenteraad in
zijn vergadering van 25 april 1989 onder nr. 4 gewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplan 'Buitengebied
1988, nr. 5' (Camping 'De Kleine Steege').

Zij die bezwaren tegen dit plan hebben ingediend bij de
gemeenteraad en zij die bezwaren hebben tegen de in
het plan aangebrachte wijzigingen kunnen gedurende
bovengenoemde termijn van een maand schriftelijk
bezwaren indienen bij het college van Gedeputeerde
Staten van Gelderland, postbus 9090,6800A GX Arn-
hem.

Vorden, 18 mei 1989

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling

Subliem van pasvorm (mede door de elastische
inzet!) is deze sandalet met leren
voetbed. Met antislip crèpezool.

110,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 10- Vorden

ZONDAG 21 ME11989
organiseert v.r.t.c. 'de Achtkastelenrijders'

te Vorden
in samenwerking met 'de Herberg'

de jaarlijkse

VOORJAARSTOCHT
Afstanden: 40, 80 en 120 km.

Start: café-restaurant 'de Herberg',
Dorpsstraat 10, Vorden

Starttijden:
40 km: 09.00 tot 14.00 uur
80 km: 08.00 tot 10.00 uur

120 km: 08.00 tot 10.00 uur

IN ALLE ROUTES ZIJN ACHT KASTELEN OPGENOMEN.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 18,19 en 20 mei

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

2 doosjes
Hollandse
Aardbeien

3,95

MAANDAG
22 mei

500 gram

Spitskool
panklaar 1.25

DINSDAG
23 mei

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
24 mei

500 gram

Andijvie
panklaar 1.25

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in!
Maar dan natuurlijk brood
van de man die zelf bakt,
want dat proeft U! \NIN KERS

AANBIEDING:

Slagroom of Mokka Snit vanervoor 5,75
Appelflappen 5 halen 4 betalen
Kruidkoek of Kruidcake NU 3,—
Krentenbollen 6 halen Sbetalen

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram
6,75

EEN GESLAAGDE BARBECUE
WIJ ZORGEN ER VOOR

f IGEN
WORSIMAKf HIJ

WEEKEND SPECIALITEITEN

Cordon Bleu
ot Slavinken

5 halen

4 betalen

Zure Zult
l ( ) ( ) ( | f , > m 0,89

Gebr. Gehakt
JMMI 0,89

MAANDAG +- DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Verse worst
fijne i küo 6,95

grove i u 9,90
Schouderkarbonades

l kilo 6,95

WOENSDAG Gf MAK I DAG

Haas Rib karbonades
1 küo 10,45
Priklapjes ^
1 küo 17,90

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 kno 6,25
Hamburgers Perstuk 1,—

Rundergehakt 1 küo 11,50
h.o.h. gehakt i k,i 7,95

^ Speklapjes
1 kiio 7,45

HUIDVERZORGING
1 1 M M ' uuóta

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

KOOP UW PERKPLANTEN
BIJ DE SPECIALIST
ZODAT U NIET DE
NIEUWTJES MIST!
SPECIALE AANBIEDING:

* VLIJTIG LIESJE 20 stuks voor 10,—

* AFRIKAANTJES en SALVIA'S Q
20 stuks voor Of™

* ALLES VOOR BAKKEN EN TUIN
* meer dan 75 soorten

* 100 derden kleuren

* 1500 m2 verkoopruimte

KWEKERIJ -TUINCENTRUM

Hubers Baak
(bij de kerk) TEL 05754-406 IJSSELFLEUR

Veenendaal Supermarkten BV is een
zelfstandig filiaalbedrijf met 10
VS-Markten in de regio Oost-Gelder-
land en Twente.
Voor enkele van onze bloemen- en
plantenafdelingen "IJsselfleur" binnen
de VS-Markten, zoeken wij kreatieve
en enthousiaste

BLOEMBINDERS M/V
die in het bezit zijn van het diploma
Middelbare Tuinbouwschool; richting
Bloembinden & Bloemschikken, om de
leiding van een IJsselfleur-afdeling in
een VS-Markt op zich te nemen.
Een aantal jaren werkervaring is voor
deze funktie vereist.
Leeftijd ± 25 jaar.

Verder zoeken wij

LEERLING
BLOEMBINDERS M/V

en 2e jaars, die studeren voor hun
vakdiploma bloemsierkunst.
Leeftijd ± 20 jaar.

Uw schriftelijke reakties kunt u richten
aan Veenendaal Supermarkten BV,
afdeling Personeelszaken,
t.a.v. dhr. J.H. Tangerink, Gerritsen-
weg 6, 7202 BP Zutphen.
Tel. 05750-19215. Voor vaktechnische
informatie: dhr. W. Leutscher,
tel. 05704-2597, na 19.00 uur.

VEENENDAALSUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN.RIJSSEN-GOOR-HENGELO-EERBEEK-GROENLO-BORCULO-VORDEN-TERBORG



Wij zijn blij met de geboorte
van onze zoon

Chiel

André en Betsie Abbink

16 mei 1989.
Wildenborchseweg 17,
7251 KBVorden

Tussen het speelgoed en de hond
kruipt over een tijd een jongetje

want onze baby is geboren.
Dat willen we u even laten horen.

Sonny JOHANNES

Sonny weegt 2820 gram en
is 48 cm lang.

Peter en Anita
van Lingen

12 mei 1989.
De Haar 36
7251 CGVorden

Als een bloem, zo is het leven
't begin is teer en klein.
De een die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke groepje hoort,
dat is 't geheim van het leven.

Voor alle bewijzen van deel-
neming, in welke vorm dan
ook, die wij mochten ontvan-
gen na het zo plotselinge
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moe-
der en oma

Aleida Gerritjen
Gotink-Wilgenhof

betuigen wij u onze oprechte
dank.
Dit medeleven was ons tot
grote steun en troost.

Uit aller naam:
B. Gotink

Vorden, mei 1989.

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw
hartelijk medeleven, ons be-
toond tijdens de ziekte en na
het overlijden van

Gerrit Hendrik
Janssen

Uit aller naam:
J. Janssen-Lebbink

Vorden, mei 1989

Hierbij willen wij iedereen har-
telijk bedanken voor de vele fe-
licitaties, bloemen en kado's
die wij mochten ontvangen bij
ons 40-jarig huwelijk.

Lammert Visschers

. en

Diny Visschersr
Smeenk

Brinkerhof 63
Vorden

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

Wenzel Spellbrink
assurantiën en

bemiddeling o.g.

Spellbrink
hypotheekinfo:

Wij bieden aan: voordeel van
duizenden guldens, wanneer u
uw huidige hypotheek veran-
dert in een spaarvasthypo-
theek. Wij werken samen met
alle grote hypotheekverstrek-
kers.
Jan Gotink, onze hypotheekad-
viseur, zal u er graag meer over
vertellen.
Belt u ons meteen of kom van-
daag nog aan op ons kantoor.
Wij zijn non-stop geopend van
8.30 tot 19.30 uur, telefoon:
05430-1 85 85.
Spellbrink, uw bouwfondskan-
toorl Voor het veranderen van
uw huidige hypotheek in een
spaarvast hypotheek.

AKTIE:
nieuwbouwhypotheken rente

5,3°o voor geheel 1989.

Markt 25, 7101 DA
Winterswijk, tel.:
05430-1 85 85

Ruurto tel.: 05735-2136

GerardBuunk
en

Ans Berendsen

gaan trouwen
op donderdag 25 mei om 1 1 .30 uur
in het gemeentehuis van Hengelo (Gld.)

Wij geven receptie
van 16.30 tot 18.00 uur
in zaal 'de Herberg',
Dorpsstraat 1 0 te Vorden.

Ons adres:
Handwijzersdijk 7a
7255 MJ Hengelo (Gld.)

MMMN «NMMMNMMN

'Dit is het moment'

Geert Wasseveld
en

Erna Poorterman
leveren op vrijdag 26 mei 1989
om 11.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden' hun 'vrijgezellentijd' in.

Wij zouden het leuk vinden
ook u te zien op de receptie
van 16.30-18.00 uur
in zaal 'de Herberg' te Vorden.

Ons adres blijft:
De Eendracht 25
7251 GA Vorden

Op zaterdag 20 mei a.s.
hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijkte herdenken.

H. Burkink
en

R. Burkink-Wesselink
Gelegenheid tot feliciteren
van 15.30-17.00 uur in
zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

Mei 1989.
'de Sticht', Polweg 8
7234STWichmond

••••••••tt»!

Op zaterdag 27 mei D.V.
zijn wij 40 jaar getrouwd.

Jan Peppelman
en

Dien Peppelman-te Bokkel
Dankbaar en blij
hopen wij dit met onze kinderen
en kleinkind te vieren tijdens een
receptie van 14.30 tot 17.00 uur
in Bodega 't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34
te Vorden

Wie ons hiermee wil feliciteren
is welkom.

Mei 1989.
Kerkhoflaan 1a, 7251 JW Vorden

Op dinsdag 23 mei
hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijkte herdenken.

A.J. Vruggink
H.W. Vruggink-Smallegoor

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 16.30 uur
in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10
te Vorden.

Mei 1989.
Deldensebroekweg 3
7251 PL Vorden

Op zaterdag 27 mei 1989 willen wij vieren, dat wij al een
lange tijd samen op weg zijn.
Wie ons daarmee wil feliciteren is op die dag van harte
welkom

tussen 15.00 en 16.30 uur in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Aangezien het doel en de werkwijze van Amnesty Interna-
tional ons zeer aanspreken, zouden wij graag — in plaats van
eventuele cadeaux — uw giften daar voor bestemmen.

Chris en Wil Voerman-van Reenen
Fokke en Jolande
Rolf

Het Vaarwerk 25 Joost
7251 DD Vorden

Tot onze diepe droefheid, maar dankbaar voor hetgeen
zij voor ons heeft betekend, is na een liefdevolle verzor-
ging in „De Elderhoeve", zacht en kalm van ons heen-
gegaan onze lieve moeder en oma

Jeanne van Houttum
weduwe van Hendrik Jan Radstake

op de leeftijd van 86 jaar.

Doetinchem: E.F.J. Radstake

De Steeg: H.J. Radstake
M. Radstake-Davelaar

Soest: M.FT. Laus-Radstake
H. Laus
kleinkinderen

Arnhem, 11 mei 1989 „De Elderhoeve"

Correspondentie-adres:
Hoofdstraat 48
6994 AJ De Steeg

De crematie heeft plaatsgehad, woensdag 17 mei, in
het crematorium te Dieren.

Heden overleed mijn lieve levensgezel, onze zorgza-
me vader, groot- en overgrootvader

Laurentius Mattheus Ouwendijk
WEDUWNAAR VAN J. OUWENDIJK-VAN KRALINGEN

'Schiedam 23-2-1910 t Vorden 16-5-1989.

Vorden: E.J. van Kampen-de Ruyg

Voorburg: NellieenHenk
van Roosmalen-Ouwendijk

Spijkenisse: Jenny en Wim Schraven-
Ouwendijk

Zwartewaal: Ria en Cees de Schrijver-
Ouwendijk

Arnhem: Loek en Rietje Ouwendijk-
Bekkenutte

Ruurlo: John en Riet van Kampen-
Lammertsma

's-Gravenhage: Sonja van Kampen

Kleinkinderen en
achterkleinkind

7251 RM Vorden.
Hoekendaalseweg 5.

Gelegenheid tot afscheidnemen en tekenen van het
condoleantie-register donderdag 18 mei van
|19.00—19.30 uur in het uitvaartcentrum 'Monuta',
Het Jebbink 4a te Vorden.

De crematieplechtigheid zal plaatshebben vrijdag 19
mei a.s. om 10.30 uur in het crematorium 'Slangen-
burg', Nutselaer4te Doetinchem.

.Gelegenheid tot condoleren na de crematieplechtig-
Fheid in de ontvangkamer van het crematorium.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum 'Monuta' om 9.45
uur.

MONUTA
UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Bel: 06-821 2240
Monuta,

óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

'Wie geeft denkt aan een
anderSteun de

AVO-collecte
vin 15 t/m 21 mei

giro 625000
A VO-Nederland
Tel. (033) 75 33 44
Postbus 850,
3800 AW Amersfoort

Aanbieding:

Heerlijke
roomboter- nu van f 1,00
croissants voor f 0,85

Geldig voor vrijdag en zaterdag.

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

VINKENWEEK BIJ
DE KEURSLAGER!

Keuze uit verschillende soorten.

5 HALEN
4 BETALEN

TIP VOOR DE BOTERHAM:

GRILLWORST
250 gram 2,49

GEBRADEN FRIKANDEAU
100 gram 1,89

maandag: Speklappen p. kg 6,98

dinsdag: Verse worst 500 g 4,98
Runderworst 500 g 5.98

woensdag:

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Gehakt h.o.h. 500 g 4,98
Rundergehakt 500 g 5,98

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

iiiMiimiiiniiiniiii

leiHerherg
DORPSSTRAAT 10 - VORDEN

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

METEEN KEUR AAN NEDERLANDSE ARTIESTEN

CONNY v.d. BOSCH
WIM RIJKEN
ARIE RIBBENS
ALPEN ZUSJES
SUNSTREAMS
TINA TRUCKER

TONY + GETTY
MEDLER TRIO
HENK NEUMEYER
STEPHAN BAX
JOHN EN WESS
SOUND SELEKTION
* kaarten a f 10,—in
voorverkoop verkrijgbaar

* zaal open: 14.00 u. * aanvang: 14.30 u.

Voorprogramma met HANS VERSNEL
(Nederlandse Tommy Cooper)

* opnames 15.30-17.30 u.

Mest is geen heiligheid.
Maar ze doet wonderen,
waar ze leid. (Cats)

Had u een malse
meiregen verwacht?
Ons natuurprodukt
wordt u gratis op de
wei gebracht.
Telefoon 1602.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
<x> opticien
.Zutphenseweg 7 - vorden

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

VIDEOTHEEK

Wij bedanken iedereen voorde vele
bloemen, felicitaties en kado's
welke wij bij de opening van
onze videotheek mochten
ontvangen.

*9de

Hje| ma-do. 14.00-20.00 uur
vr: 14.00-21.00 uur

Legitimatie n. 12.00-20.00 uur
bij inschrijving zo: 15.00-18.30 uur

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



Ooit kiest u voor mooist.
Bang&Olufseni

Uw dealer:

RADIO EN TELEVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVELD
Dorpsstraat 8 - 7251 WK Vorden

Telefoon 05752-1000

Technische dienst:
Weg naar Laren 56 - 7203 HN Zutphen

Telefoon 05750-13813

Discotheek Invention • Concordia Raadhuisstraat 36, Hengelo (Gld.), tel. 14 61

GEOPEND: Vrijdags 21.00-1.00 uur, zaterdags 21.00-1.30 uur.

Vrijdag 19 mei PI E K-A VOND
Zaterdag 20 mei -t beste uit de
TOP 40 gepresenteerd door RON NI E DE JONG.

REIS NAAR LORETT DE
MAR gewonnen door
Paulien Rpeterdink uit

Linde
2E PRIJS: Richard

Oldenhave uit Hengelo.

Maar voor een reële beoordeling van
de prijsopgave is het niet genoeg om
alleen op de prijs af te gaan. Wat heeft
u als klant immers aan de laagste prijs
voor werk dat op de langere termijn
duurder blijkt te zijn? Onze groeiende
kring van klanten bewijst dat veel
mensen weten dat kwaliteit erg be-
langrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

O
. 7251

fons Jansen
erkend gas- en watertechnisch
installateur ^—"Installatie en

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

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

OPEL SERVICE

W. J. de" KOOI
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurio

Tel. 05735-3295 Verkoop en Reparatie

M ETEROPNAME GAS
IN DE GEMEENTE
VORDEN

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

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

Grandioso-stunt! Geweldige sportschoen in
kinder-, dames- en herenmaten van 't merk Volley.

GRANDIOSOPRIJS

39,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

's maandags gesloten
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10 GERANIUMS ]
j (ookhang) 25 —

r ~L
f 1 BOS ROOSJES 4,75 l

VLUTIG LIESJE, SALVIA'S. AGRATUM,
BEGONIA, LEEUWENBEKKEN, CYNIA'S

ETC.

24 STUKS 13,75

CHRYSANTEN STEKKEN
10 STUKS 2,75

DE VALEWEIDE-bloemen

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

Kwekerij
Uilenesterstraat 15 — Keijenborg

Tel. 05753-1395

DIAFIT
vezel fibres

Voor een evenwichtig dagelijks voedingspakket wordt onder meer een inname
van 40 gram vezels aanbevolen. Het verbruik ligt echter In het algemeen veel
te laag.

Zemelen, tarwe, rijst, mals, rogge, gedroogde vruchten en groenten bevatten
deze onmisbare vezels.

'Diaflt* te een doordachte keuze hieruit, waarmee op een prettige manier In
deze behoefte kan voorzien worden: het eten van twee è drie boterhammen
daags geeft reeds de hem van de noodzakelijke vezeHnname.

Reeds lang te de voedingsvezel bekend en gewaardeerd omwille van zijn rol
bij het stimuleren van de darmfunktie.

Met Diaflt verzorgt u uw voedingspatroon.

natuurlijk
vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

S8MMI*
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

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

Wilfried Besselink

tevens brood en banket
uit eigen bakkerij

Dorpsstraat 10,7234 SN Wichmond
Ons telefoonnummer is veranderd:
Winkel: 05754-239 privé: 05754-837

De bakker
die zelf
elke dag
zijn vers
BROOD

bakt

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

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

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

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

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

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

VREEMDE MERKEN:
Citroen GS/A X3
grijs (m.), 167.000 km, 6-'83
Citroen BX19D
5-drs., rood, 118.000 km, 6-'84*
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83
Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80
Toyota Corolla 1.3 Spec
blauw, 41.000 km, 2-'86
Mazda 3231.3 DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82
Mazda 626 2.0
4-drs., goud (m.), 87.000 km, 6-'83
Volvo 343 Spec.
groen, 160.000 km, 3-'79
Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83
FordFiëstal.lL
3-drs., grijs, 76.000 km, 1984
VW Polo 1300
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-'85
Subaru Justy S/L
rood, 150.000 km, 1 -'88

Subaru Mini Jumbo SDX
5-drs., 68.000 km, 5-'84

• = Ruurio

OPEL

Off. OPEL + ISUZU-dealer

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk
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Aktie Polio-de-wereld-uit
meer dan 350% geslaagd
Nu de meeste van de bedragen door de
sponsors van de grote sponsorloop op
Koninginnedag zijn betaald en tevens
inzicht bestaat in de nog lopende ver-
plichtingen kan een belangrijke konklu-
sie getrokken worden: het netto streef-
bedrag van f7.500 zal minstens 3,5 maal
worden overtroffen.

De commissie begon haar werk in het
najaar van 1988 en besloot toen een
tweetal hoofdactiviteiten te ontwikke-
len, te weten: ccn inzameling onder de
Vordense bedrijven en een sportief eve-
nement voor de plaatselijke bevolking.
Veelal worden aan dergelijke akties per-
soonlijke prijzen verbonden voor enke-
lingen. De commissie heeft hiervan wil-
len afwijken en zich tot doel gesteld een
blijvende herinnering aan de totale be-
volking aan te bieden indien de totale ak-
tie een succes zou worden. Welnu, het is
een succes! En een nog veel groter dan in
het begin werd gedacht.

Op zaterdag 8 juli a.s. zal de overdracht
plaatsvinden van het beeld aan de ge-
meente. Dit beeld bestaat uit een twee-
tal bronzen paarden, welke door het
Helvoitse kunstenaarsechtpaar Jean en

Marianne Bremers is vervaardigd. De
paarden zijn op dit moment nog te zien
in de etalage op de Zutphenseweg 3.
Zoals bekend, zal de gemeeente de sok-
kel voor haar rekening nemen.

In het totaal heeft de aktie, vanaf het
najaar 1988, een bedrag opgebracht
van minimaal f 36.000. Daarvan zal
ruim f26.000 besteed worden aan de
vaccinatie van de kinderen van Indo-
nesië. Omdat deze wereldwijde aktie
(van Rotary International) ook in Ne-
derland reeds lang loopt, is nu al vast
te stellen dat de inenting in Indonesië
buitengewoon succesvol verloopt. De
berichten zijn zonder meer positief te
noemen en vast staat dat duizenden
kinderen, mede door de door u gege-
ven hulp, niet als een gehandicapte
door het leven zullen moeten gaan.

Op het gevaar af niet volledig te zijn, wil
de commissie toch een aantal groepen of
personen speciale dank zeggen voor de
moeite en medewerking die ze onder-
vonden hebben bij het welslagen van de
aktie:

De bedryven. Een overgroot deel heeft,

Nieuw pand voor Pieterse

Vorige week donderdag is aan de Rijksstraatweg 39-41, de showroom/
winkel van interieuradviseur Jan Pieterse geopend. Het pand, waar
ruim 80 jaar de rijwielhandel annex fietsen-herstelplaats van W.Klum-
penhouwer gevestigd was, is daarvoor grondig opgeknapt. De pui werd
geheel vernieuwd en ook binnen werd de zaak totaal verbouwd. Waar
voorheen de voorraad fietsbanden hing, hangen nu de gordijnstalen, de
badkamerkleedjes en de luxaflex.

Pieterse werkt al zo'n jaar of zes als
zelfstandig interieuradviseur, maar dan
vanuit zijn eigen woning in Wich-
mond. Een naast zijn woning gelegen
schuur gebruikte hij als opslagruimte
en werkplaats voor het stofferen van
meubelen. In de loop van deze zes jaar
heeft Pieterse een goede naam en een
flinke klantenkring opgebouwd en
werd het tijd uit te kijken naar een ge-
schikte ruimte om de zaken iets groter
aan te kunnen pakken. In Wichmond
zelf bleek deze ruimte niet te vinden en
ook in Warnsveld duurde het enige tijd
voor er iets geschikts vrijkwam. Het
huidige pand met de twee grote etala-
ges is bij uitstek geschikt voor het be-
drijf van Pieterse. In de winkel kan
men terecht voor het totale pakket op
het gebied van woninginrichting. Meu-
bels, tapijten, gordijnen, zonwering,
matrassen, dekbedden maar ook klein-
goed als kleedjes en theebeurzen zijn
bij Pieterse te koop.
'Ik ben maar een heel gewone jongen,
maar ik verkoop uitsluitend spullen
van goede kwaliteit, produkten waar ik
volledig achter kan staan' aldus de on-

dernemer. De artikelen die Pieterse
verkoopt zijn dan ook zonder uitzon-
dering van bekende merken. Tapijt van
o.a. Parade, Desso, Tredford en Louis
de Poortere, en gordijnen van Ado,
Gardisette en Christiaan Fischbacher
bijvoorbeeld. Ook de meubelen zijn
van een zeker niveau. In de showroom
staan slechts een enkel bankje en fau-
teuil om de klant een idee te geven van
de kwaliteit. Wil men meer zien dan
kan men met Pieterse naar de fabrieks-
toonkamer.
Ook voor alle soorten zonwering en
het stofferen van meubelen is het inte-
rieurbedrijf van Pieterse het juiste
adres. 'Ik ben heel klantvriendelijk en
stel een persoonlijke service voorop',
aldus Pieterse. 'Ik ben pas tevreden als
de mensen zeggen: 'wat hangen die
gordijnen mooi, die zijn vast van Jan
Pieterse!'. Wethouder G.Sieders ver-
richtte vorige week de opening van de
nieuwe zaak. Aansluitend was er een
open huis en talloze belangstellenden
maakten van die gelegenheid om ken-
nis te maken en de uitgebreide collec-
tie te bewonderen.

soms genereus, bedragen overgemaakt
op de speciale rekening 47.51.15.511
t.n.v. Polio-de-Wereld-Uit. Verder is gra-
tis drukwerk geleverd, zijn foto's afge-
drukt en zijn talloze mailings gratis ver-
zonden, enz.

De Oranjt'vereniging, die spontaan in-
haakte op het verzoek van de commissie
om de sponsorloop te mogen organise-
ren op Koninginnedag. Een unieke gele-
genheid omde totale bevolking op de
been te krijgen (op en om de parcoursen)
tijdens de loop. Met inbegrip van het
vetrekkende bestuurslid G. te Velthuis,
die een rondebedrag op de benen van de
bestuursleden zette. Dit was het begin
van een kettingreaktie van lopers en
sponsors naast de schoolkinderen. Daar-
door is het opgebrachte bedrag van de
sponsorloop bijna verdubbeld!

De scholen. Een geweldige medewer-
king hebben we ondervonden van de
schoolhoofden en medewerkers, die er-
voor gezorgd hebben dat alle formulie-
ren werden uitgereikt, voorlichting is ge-
geven en aan het eind de bedragen zijn
geïncasseerd.

En natuurlijk alle lopende kinderen. Van
zeer jong tot jong, allen hebben zich
werkelijk uit de naad gelopen. Aange-
moedigd door een enthousiast publiek.

De Volwassen lopers. Hoewel het aan-
vankelijk een loop zou worden voor de
schoolkinderen, boden zich spontaan of
uitgenodigd vele volwassenen aan en
zorgden voor een vergroting van de op-
brengst.

De Sponsors. Wat is een sponsorloop
zonder meelevende sponsers, die bedra-
gen hebben gezet op de lopers. Gestimu-
leerd door de vele bedragen op hun
naam, werden soms enkele ronden meer
gedraaid dan „verantwoord" was.

Nogmaals, de commissie wil een ieder
dank zeggen voor alle medewerking en
deelname aan het projekt. Mede daar-
door kunnen we spreken van een buiten-
gewoon g^^agd projekt t.b.v. het voor-
komen vl^pinderverlamming in Indo-
nesië.

Cie. Polio-de-Wereld-Uit
N. J. Edens, G. Emsbroek, dr. J. E. Gars-
sen, Dr. J^^n der Laan

Sportnieuws

RTV

Dammen
Beker DCV 2 - BDV Brummen 5-3
DCV is weer een ronde verder in de Gel-
derse bekerkompetitie. Omdat Brum-
men lager uitkomt in de bondskompeti-
tie moest gewonnen wornden. Dit ging
uiteindelijk wat moeizaam. Aart Walra-
ven zorgde weliswaar voor een duidelij-
ke overwinning, maar daar stond al
vroeg tegenover dat Bennie Hiddink een
brutale inval van zijn tegenstander fou-
tief behandelde, wat een volle schijf
kostte. Bertus Nijenhuis kwam tot remi-
se. Saskia Buist had daarop wat trucwerk
nodig om de winst binnen te halen. Zij
bood haar tegenstander een dam aan,
die dat dan ook gretig aannam. Daarna
was hij zo druk om de dam op het bord te
houden, dat hij even overzag dat hij
steeds slechter kwam te staan. Uiteinde-
lijk kwamen de punten in Vordense han-
den terecht. Hierna gaf Hiddink, omdat
de 5 punten toch binnen waren, direkt
op.

Landelijke- beker: DCV - ADG Amers-
foort 5-3
Het eeerste team kwam uit in de eerste
ronde van de landelijke bekerkompeti-
tie. Hier trof het ADG Amersfoort aan,
een tegenstander die volgend jaar in de
kompetitie speelt met DCV 1. Omdat
DCV aan een gelijkspel genoeg had,
werd rustig gestart, maar op de borden
van Henk Ruesink, en Jan Masselink
kwam niettemin toch spektakel. Masse-
link redde zich uiteindelijk door een da-
verende doorbraakkombinatie naar de
remise. Inmiddels had Henk Hoekman
de schijven al weer lang in de doos op de
hem beproefde wijze. Henk Grotenhuis
ten Harkel kwam wel tot winst: hij hield
continu de druk op de ketel en nadat zijn
tegenstander een opbouwfoutje maakte,
kwam langzaam maar zeker een winnen-
de stelling op het bord. De volgende ron-
de is op 20 mei in Kampen tegen Houdt
Stand uit Hoogezand, dit jaar gepromo-
veerd vanuit de eerste klasse naar de lan-
delijke hoofdklasse.

PV de Blauwkras
Wedvlucht Hannut: J.W. Bosvelt 1; H.
Modderkolk 2-10; J. Hoff 3; Com. Van
Gijssel 4-7-8; H. Langertkamp 5; B.H.
van Londen 6; G. Arendsen 9.

Waar de recreatierenners van de RTV
het buitenland verkiezen, Luik Baste-
naken Luik, blijven de wedstrijdrijders
dichter bij huis.
In een sterk bezette ronde van Lo-
chem voor liefhebbers en veteranen
waren de RTV renners voortdurend
in het beeld. Jammer was het dat de
Vordenaar Peter Makkink niet voorop
kon blijven toen de bel werd geluid
voor de laatste ronde. Een fel jagend
peloton streek op hem neer. Daarin
nam uiteindelijk Rudi Peters de 3e
plaats voor zijn rekening. Peter Mak-
kink werd toch nog achtste. De wed-
strijd werd gewonnen door Johan
Hup uit Kampen.

Manno Lubbers paste beter op in de
ronde van Didam; hij wist deze zware
ronde op zijn naam te schrijven en
ook de leidersprijs ging mee in de
bagage van de RTV-er. Ook Rolf Vos
en Ton Schut reden een prima wed-
strijd: 12e en 16e.

Maandag 2e pinksterdag stonden de
Gelderse kampioenschappen op de rol
en wel in Eibergen. Ook daarin waren
ereplaatsen voor de mannen uit Vierak-
ker-Wichmond. Bij de liefhebers R. Pe-
ters 6e, junioren M. Lubbers 6e, vetera-
nen A. van Leeningen 23e.

De jeugd reed 2e pinksterdag in Eefde en
daarvan zijn de resultaten als volgt: cat.
4, 4e Jos de Loor, 16e Carlos Leeflang,
cat. 5 8e Alexander van Amersfoort, 16e
Erna de Loor, vat 7. 10e Edwin Maalde-
rink.
De voorbereidingen voor de Ronde van
Warnsveld 21 mei lopen voortreffelijk.
Goede deeelname zoals het zich laat
aanzien bij de jeugdcategorieën en ook
bij de nieuwelingen.

Open Dagen
Het dierentehuis 'de Bronsbergen'
houdt vrijdag 16 en zaterdag 17 juni a.s.
de jaarlijkse open dagen. Men kan nog
spullen gebruiken voor dMfc houden
rommelmarkt tijdens deze w^n dagen.
Heeft men nog spulletjes bel dan 05750
- 20934.

Agen
MEI:
17 HVG Dorp Vorden,

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

competitie senioren
20 Nationale culturele wedstrijd Jong

Gelre.
21 SWO Vorden, Open Tafel
21 Aspirant leden werk Jong Gelre

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

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

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

Bakker
26 Jong Gelre, Regio

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

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

Slotavond
31 Bejaardenmiddag Vierakker

JUNI:
1—4 Jong Gelre Vorden, uitwisseling

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

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

10 Jong Gelre, Buitensportdag te
Twello

11 De Snoekbaars, onderlinge
kompetitie

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

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

Bronkhorst High-Tech op
televisie in 'Wondere Wereld'
Het Ruurlose bedryf heeft bewezen in de micro-elektronika uit te
blinken. Met haar nieuwste produkt, de chip op maat, kunt u vrydag 19
mei aanstaande kennis maken in het programma 'Wondere Wereld*
van Chriet Titulaer.

In 1984, toen het bedrijf van Vorden is
verhuisd naar Ruurlo, werd al een eer-
ste aanzet gedaan om een micro-chip te
ontwerpen. De nieuwe chip is ontwik-
keld voor één toepassing, namelijk het
uitlezen en verwerken van de flow/
druk sensor signalen,.een chip op maat
dus speciaal voor meet- en regelappara-
tuur van High-Tech. De chip op maat
is niet groter dan 1 x 1 cm. Tot nu toe
was het voor kleinere bedrijven te kost-
baar om een chip te laten aanpassen
voor hun doeleinden. Met de nieuwste
vinding van High-Tech is dit gemakke-
lijker en goedkoper uit te voeren. De
heer Van het Well van Bronkhorst

High-Tech legde uit dat hier toch wel een
lange periode van onderzoek aan vooraf
is gegaan, met subsidie van het Ministe-
rie van Economische Zaken.

Een twintigtal bedrijven, waaronder
High-tech in Ruurlo, heeft aan het pro-
jekt 'chip-op-maat' meegewerkt, erva-
ringen gedeeld en aan een eigen chip
op maat gewerkt. Het ministerie vroeg
als tegenpresentatie de kennis vrij te
geven om andere Nederlandse bedrij-
ven te helpen een project van de grond
te krijgen en zodoende de maatchip-
technologie in Nederland te stimule-
ren.

Weekend-
recept
slagerij
Vlogman

SLAVINKEN MET PICCALILLY
Slavinken zijn gehaktrolletjes die "verpakt" zijn in plakjes mager spek. Ze
smaken erg lekker als ze worden opgediend "a la Westmoreland". Dat houdt
in dat er een sausje bij komt waarin piccalilly is verwerkt. Bij bloemkool en
verse peulvruchten is dat een smakelijke combinatie.
Reken voor 4 personen op 4 slavinken. Verder heeft u nodig 4 a 6 eetlepels pic-
calilly, halve eetlepel grove Marnemosterd en eventueel 2 a 3 eetlepels droge
sherry (Manzanilla).
Schep de piccalilly in een kom en hak of snijd de groenten in de piccalilly zo
fijn mogelijk. Roer er daarna de mosterd en 2 deciliter water (of bouillon van
tablet) en eventueel de sherry door. Verhit 50 gram boter in een kleine koeke-
pan en wacht tot het schuim begint weg te trekken. Leg nu de slavinken in de
pan en temper de warmtebron. Bak de slavinken in 8 tot 10 minuten rondom
goudbruin en gaar. Neem ze uit de pan en leg ze op een voorverwarmde
schaal. Voeg het piccalillymengsel bij de resterende bakboter en roer alles
goed door. Breng alles langzaam tot aan het kookpunt en laat de saus hierna 2
tot 3 minuten zachtjes doorkeken. Schenk de saus over de slavinken en strooi
er eventueel wat fijngesneden voorjaarsuitjes (met veel groen eraan) over.

Tip: de piccalillysaus kunt u nog "verfijnen " door er vlak voor het opdienen nog
enkele eetlepels (kojfie)room door te roeren.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: 1830 kJ (440 kcal)

Voorzitter van het jubilerende IVN:

'Zo langzamerhand gaan we ontdekken dat de periode van welvaart die
we nu beleven, de tweede 'Gouden eeuw4 is. En dat deze in een nabije
toekomst betaald zal gaan worden door onze kinderen. Er zyn tiental-
len problemen met het milieu: met de lucht, het water, de bodem, de
ozonlaag en noem maar op. Eén daarvan - het schoonmaken van de
vergiftigde grond - zal alleen al 60 miljard gulden gaan kosten. Zo
bezien wordt de rekening van onze huidige welvaart aangeboden aan
komende generaties. En het is de hoogste tijd dat we dit met ons allen
realiseren en er, door een andere manier van leven, werkelijk iets aan
gaan doen'.

Aan het woord is voorzitter Harry van
Rijn van de afdeling Lochem e.o. van
het Instituut voor Natuurbescher-
mingseducatie en bevordering van het
milieubesef. Tien jaar geleden werd
deze rVN-afdeling opgericht. Ze telt nu
zo'n 150 leden en donateurs die wonen
in deze regio. Het IVN doet veel nuttig
werk op het gebied van de voorlichting
over natuur en milieu. Door natuur-
wandelingen, het beheer van een na-
tuurtuin, zorgen voor en inventariseren
van vogels, het tellen van vlinders, het
verzorgen van aangevraagde lezingen,
het bemannen van een voorlichtings-
stand, het begeleiden van een jeugdna-
tuurgroep enzovoort.

Nog veel te weinig
'Dit alles' - zegt de IVN-voorzitter - 'Is
beslist niet voldoende, want de proble-
men zijn zo groot dat voorlichtings-
werk op zich echt geen ingrijpende ge-
volgen heeft. Het IVN is namelijk geen
aktiegroep maar wel een club mensen
die zich verdiept in de natuur en in de
waarde van ons milieu. En die deze
kennis door wilgeven aan ieder die ont-
dekt dat we voor dat milieu meer over
zullen moeten hebben. Wie aan het
denken wordt gezet door milieuram-
pen als de stervende bossen, de be-
dreigde zeehonden, Tsjernobyl, het
verdwijnen van dier- en plantsoorten
en noemt u maar op en daar iets aan

wil doen, is welkom bij het IVN. Liefst
als aktief lid want er is nog veel werk te
doen. Of als donateur om dat vele werk
ook financieel mogelijk te maken want
het IVN doet al dat werk zonder subsi-
dies'.

Een verjaarswens en -
geschenk
Het IVN-bestuur heeft bij de viering
van het tweede lustrum een verjaars-
wens en geeft - namens een groep le-
den - ook een geschenk. De wens is dat
er op zondag 28 mei, als een feestelijk
programma vol 'groene' elementen
wordt afgewerkt, velen uit deze regio
naar het Dorpscentrum 'Het Onder-
schroer' in Barchem zullen komen om
te ontdekken dat het IVN veel en nut-
tig werk doet. En verder geeft de afde-
ling Lochem e.o. van het IVN ook een
geschenk. Dat gebeurt in het kader van
de aktie 'Bomen voor Bolivia' die door
het landelijke IVN is opgezet. Een ak-
tieve werkgroep heeft daar met veel en-
thousiasme aan meegedaan en kan op
het jubileum het bestuur een flink be-
drag aanbieden als eerste resultaat van
deze aktie. Dat is dan een gebaar dat
laat zien hoe belangrijk het milieu is
voor alle mensen en alle landen. Een
gebaar ook dat laat zien dat we met z'n
allen verantwoordelijk zijn. Om te
voorkomen dat we straks in een wereld
zullen leven waar de natuur en het
groen verleden tijd zijn.



De touwtrek-vereniging weet goed
aan de touwtjes te trekken

Deze woorden werden gesproken door de burgemeester E.J.C. Kamerling, tijdens de officiële overhandi-
ging van het eerste exemplaar van het propagandaboekje van de touwtrekvereniging Vorden.

Uit de handen van de voorzitter van de
touwtrekvereniging, de heer G.H. Ba-
rink werd aan de burgemeester dit eer-
ste exemplaar uitgereikt. De burge-
meester vindt het een goede zaak dat er
verenigingen in Vorden zijn, die zulke
actieve leden hebben, die zich in willen
zetten om de aandacht op hun vereni-

ging te vestigen. De touwtrek-
vereniging heeft dit handig leesbaar
boekje uitgegeven met de bedoeling
dat men niet meer zo negatief over de
touwtreksport zal denken. Voorzitter
Barink sprak de hoop uit dt de vereni-
ging door het boekje weer nieuwe le-
den erbij zal krijgen om de vereniging

weer op volle sterkte te brengen. In de
gehele gemeente vorden en omstreken
zal het boekje huis-aan-huis rondge-
bracht worden door de leden van de
touwtrekvereniging. Het informatieve
boekje is mede met de hulp van de
heer J. Hagen, lid van de Gelderse
Sportfederatie te Arnhem, tot stand ge-
komen.

Topploegen uit Nederland
komen graag naar Vorden
voor het Internationale Sorbo
Jeugdvoetbal-toernooi op 27
en 28 mei
Uit de briefwisselingen die de jeugdvoetbalcommissie van de voetbal-
vereniging 'Vorden' de afgelopen jaren voert met clubs als Ajax, Feye-
noord en PSV blijkt overduidelijk dat de vaderlandse top dolgraag naar
Vorden komt om hier deel te kiemen aan het internationale Sorbo-
jeugdvoetbaltoernooi. een toernooi dat in het weekend van 27 en 28
mei aanstaande voor het vierde achtereenvolgende jaar gehouden zal
worden.

Henk de Jonge, initiatiefnemer van het
toernooi, is niet meer zo verbaasd over
de bereidheid van Ajax, Feyenoord en
PSV om in Vorden een toernooi te ko-
men spelen. 'Vanaf het begin hebben
we ons standpunt gesteld dat primair
het jeugdvoetbal centraal moet staan.
Een toernooi dat duidelijk een voet-
balpromotie voor de jeugd zal zijn. Met
financiële medewerking van de direktie
van de Nedac/Sorbo hebben we in de
loop der jaren daadwerkelijk een toer-
nooi kunnen houden dat zijn sporen
inmiddels duidelijk heeft verdiend en
een toernooi dat steeds meer wordt ge-
waardeerd', aldus Henk de Jonge. Vor-
dens ambitieuze jeugdmanager slaat
hiermee de spijker daadwerkelijk op
zijn kop, want het internationale jeugd-
voetbaltoernooi gaat beslist niet aan
onder meer de landelijke voetbalscouts
onopgemerkt voorbij. Vorig jaar stond
Rinus Goosssens namens PSV beide
dagen de C I-voetballertjes van 13 en 14
te observeren. Want talent was volop
aanwezig. Dat ook beaamde Rinus
Goossens volmondig. Overigens een
genot voor het oor om deze Rinus
Goossens op zijn leeftijd over zijn gro-
te passie de voetbalsport te horen pra-
ten!

Johan Cruyff
Ook Johan Cruijff was vorig jaar aan-
wezig. Ook zijn schoonvader Cor Cos-
ter bevond zich onder de aandachtige
toeschouwers. Of het beide heren toen
inderdaad alleen om de zoon of klein-
zoon ging blijft de vraag! Het an-
twoord zien we over een paar jaar wan-
neer de C-tjes van toen wat rijper zij
geworden! Guus Hiddink toen net te-
rug uit Stuttgart met de Europacup was
ook in Vorden aanwezig en moest tot
zijn spijt constateren dat de C-spelers
van PSV duidelijk achter bleven bij de
konkurrentie. In Vorden is men be-
nieuwd hoe de krachtsverschillen dit
jaar zullen uitpakken. Behalve Ajax,
PSV en Feyenoord zullen de jeugd-
teams van Schalke '04 en Anderlecht in
Vorden acte de présence geven. Verder
het KNVB selektieteam, een team dat
de afgelopen jaren bewezen heeft tot
goed voetbal in nstaat te zijn.

Kontakten
Het deelnemersveld wordt gekomple-
teerd door het CI jeugdteam van 'Vor-
den'. Een team dat wellicht het meeste
garen spint met dit internationale
jeugdtoernooi. Niet alleen dat de Vor-
dense jongens een boel ervaring op-
doen maar door de kontakten met de
grote clubs zijn teams van de voetbal-
vereniging 'Vorden' al een paar keer bij
b.v. Feyenoord en Schalke te gast ge-
weest voor het spelen van een voor-
wedstrijd. Henk de Jonge is er overi-
gens van overtuigd dat het toernooi ter-
dege in de belanstelling voor de voet-
balsport in Vorden doorwerkt. 'Terwijl
een boel clubs de laatste jaren bij de
jeugd in ledental achteruit gaan, zie je
bij ons het omgekeerde, nl. een stij-
ging', aldus de Jonge.

In de watten gelegd
Gedurende de beide dagen wordt de
internationale voetbaljeugd in Vorden
danig in de watten gelegd. Overnach-
ting in hotels, een gezamelijk diner,
lunchpakketten etc. Bij 'Vorden' doet
men er alles aan om de jeugd optimaal
op de velden te laten verschijnen en zo
goed mogelijk te laten presteren. De
beide plaatselijke muziekverenigingen
'Concordia' en 'Sursum Corda' zorgen
voor de muzikale omlijsting en als bo-
vendien, zoals vorig jaar, het weer nog
een beetje meezit dan kan het 27 en 28
mei op het gemeentelijk sportpark
weer gezellig druk worden.

Programma
Het toernooi begint zaterdag 27 mei
met een optreden van 'Sursum Corda',
waarna de deelnemende ploegen zich
op het hoofd veld zullen presenteren,
aansluitend worden de volksliederen
gespeeld, waarna de officiële opening
van het toernooi door de president-
direkteur van de Nedac-Sorbo Groep,
de heer Jac. H. de Jong. Begonnen
wordt met de wedstrijden Vorden-
Anderlecht en Schalke-Ajax. 's Mid-
dags beginnen voor die dag de laatste
wedstrijden: PSV-Schalke en Vorden-

KNVB selektieteam. Zondagmorgen
28 mei beginen de wedstrijden weer.
's Middags staan de slotwedstrijden
Ajax-Feyenoord en Schalke-Vorden op
het programma. De prijsuitreiking
vindt daarna plaats, waarna de ploegen
zich wee^»swaarts zullen begeven.

Orgelleerlingen
Winflfciefel met
Vordens
Mannenkoor
In het kader van de serie kerkconcerten
op de zondagmiddag in de Hervormde
Kerk te Warnsveld wordt het tweede
concert in de reeks 1989 gegeven op
zondag 28 mei a.s. Dit concert zal ver-
zorgd worden door enkele gevorderde
orgelleerlingen van de Warnsveldse
toonkunstenaar Wim Riefel die in de
regio een uitgebreide privé orgel- en
piano lespraktijk heeft en het Vordens
Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof. Voor
het Vordens Mannenkoor is dit de eer-
ste keer dat zij mee zullen werken aan
een kerkconcert in Warnsveld. Deze
kerkconcerten hebben reeds een goede
traditie van ca. 10 jaar en mogen zich in
een groeiende belangstelling verheu-
gen, mede door het hoge artistieke ni-
veau. Het Vordens Mannenkoor heeft -
mede door dirigent Nijhof - een goede
naam in de koorwereld en zal werken
van o.a. Palestrina, Tjaikowsky en
Schubert ten gehore brengen. Een vijf-
tal gevorderde orgelleerlingen - die
veelal amateurkerkorganist in de
omliggende gemeenten zijn - zullen
vooral orgelwerken uitvoeren van de
Thomas cantor/organist Johan Seb.
Bach uit Leipzig met daarnaast compo-
sities van de romantische Rinck en
werken van Berg en Kindermann.
De 12e eeuwse fraaie Warnsveldse
dorpskerk die met Hall tot de alleroud-
ste kerken in deze regio behoort bezit
een schitterend historisch Naber-orgel
uit 1836 en een bijzonderheid is dat het
orgel onlangs is uitgebreid met een zo-
genaamde Tremulant - een register dat
een soort tremulo effect geeft -, zodat
het publiek hiermee voor de eerste
keer zal kunnen kennismaken.

Geslaagd
Dinsdag 9 mei j.l. heeft onze oud-
plaatsgenoot, Joop Boerstoel, aan het
Twents Conservatorium te Enschede
het Praktijkdiploma Harmonie- en
Fanfaredirektie behaald. Voor het exa-
men moest hij twee werken dirigeren,
waaronder één eigen instrumentatie,
een repetitie leiden, een werk instru-
menteren en een theoretisch examen
afleggen. De 5 kommissieleden beoor-
deelden nalles als ruim voldoende en
hij haalde een gemiddelde score van
een 8. Met dit resultaat wordt Joop
Boerstoel in staat gesteld om verder te
studeren voor het einddiploma Ha-Fa-
direktie.

CDA afd. Vorden
Afgelopen zaterdagmiddag was mevr.
Carla Peys (7e kand. op de CDA-lijst
voor de Europese verkiezingen) in Vor-
den. Ze sprak met de mensen op straat
onder het genot van eenhapje. Voor de
kinderen waren er balonnen. Mevr.
Peys nodigde iedereen uit om op 15
juni te gaan stemmen voor het Europe-
se parlement. Mevr. Peys Werd bege-
leid door mensen uit de provincie en
de afdelingen Zutphen en Vorden.

'Koperen Ko en
Nikkelen Nelis' in
zaal de Herberg
Zondag 21 mei worden er in zaal 'De
Herberg' opnames gemaakt van het po-
pulaire radioprogramma 'Koperen Ko
en Nikkelen Nelis'. Nederlandstalig
amusement dat elke donderdagmiddag
op de AVRO op Radio l wordt uitge-
zonden. Presentator is Krijn Torringa.
In de Herberg zullen onder meer optre-
den: Conny van de Bosch; Wim Rij-
ken; Arie Ribbens; de Alpenzusjes;
Sunstreams en Tina Trucker. Vanuit
de regio zullen onder meer Tonny en
Getty; Medler Trio; Henk Neumeyer;
Stephan Bax; John en Wess alsmede
het orkest 'Sound Selektion' hun op-
wachting komen maken. Kaarten zijn
vanaf heden verkrijgbaar bij de Her-
berg. In het voorprogramma is er een
optreden van Hans Versnel, de Neder-
landse Tommy Cooper. Het program-
ma dat wordt opgenomen wordt don-
derdag 25 mei uitgezonden.

Ballonwedstrijd
Autoservice Kant
Aan de ballonnenwedstrijd die ter gele-
genheid van de opening van Autoservi-
ce Kant werd georganiseerd, werd door
ruim 200 kinderen deelgenomen. De
meeste ballonnen kwamen in de pro-
vincie Friesland terecht. De ballon die
het verst kwam, kwam terecht op het
eiland Ameland. Gezien de zuidelijke
luchtstroom is het niet ondenkbaar dat
een groot aantal ballonnen in de
Noordzee zijn terecht gekomen. De
winnaars zijn: l Laurie Wentink, De
Bongerd 5, Vorden (Amel^b; 2 Bren-
da Lubbers, Molenweg n; Vorden
(Dokkum); 3 Helene Wiegerink, Het
Wiemelink 20, Vorden (Menaldum).

Ingezonden
(Buiten verantwoording van de redactie)

Het laatste nieuws
vóór de Pieterpad
Milieu-estafette
Vorden bereikt.
Zaterdag 13 mei is de eerste etappe n.l.
van Pieterburen naar Winsum en van-
daar naar Groningen afgelegd. Op 27
mei wordt de laatste etappe afgelegd
n.l. van Eysden naar de St. Pietersberg
waarna de stoet naar Maastricht door-
loopt waar op zijn Limburgs feest
wordt gevierd. Op Vrijdag 19 mei berei-
ken de wandelaars de Achterhoek;
's middags vertrek van de herberg 't
Langenbaergh in Laren waarna aan-
komst in Vorden. Ik weet niet of er
mensen zijn die mee willen lopen óf op
zaterdag 20 mei 's morgens vertrek van
Hotel Bakker richting Doetinchem. De
Vordense schoolkinderen lopen mee
tot de 6-sprong bij 't Zelle (8 km) van-
waar zij met een bus teruggebracht
worden. Volwassenen die de etappe
Vorden-Doetinchem te ver vinden (24
km) kunnen 3 dingen doen: 1) Zij lo-
pen op 19/5 Laren-Vorden (13 km), 2)
op 20/5 Vorden -'t Zelle, óf 3) stappen
bij Bakker in de bus die de schoolkin-
deren bij 't Zelle gaat halen en die an-
ders toch leeg rijdt en lopen 't Zelle-
Doetinchem (16 km). Het is niet uitge-
sloten dat de bus 2x moet rijden omdat
zich tot nu toe al 60 kinderen opgege-
ven hebben (was 35 bij het vorige be-
richt) en een onbekend antal volwasse-
nen. Daarom hoop ik dat zich een flink
aantal mensen meldt voor categorie 3).
Mogelijk dat ook inwoners van Zelhem
en Doetinchem hiervoor kiezen, hun
plaatselijke vertegenwoordigers zijn op
de mogelijkheid gewezen. Bij onze
sponsors n.l. De Gemeente, AMRO-
bank, drukkerij Weevers en Hotel Bak-
ker heeft zich nu ook gevoegd Gems
Metaalwerken met een bedrag van
flOO,- Hulde en bedankt! Komt kijken
en luisteren als op 19 mei 's middags
de stoet wordt binnengehaald met har-
monicamuziek en op 20/5 's morgens
uitgeluid door jachthorens!

De vertegenwoordiger voor Vorden
Ab Turfboer tel. 1298

Klootschiettoernooi
Zaterdag 20 mei organiseert de eigena-
resse van 't Praothoes in het buurt-
schap Linde een klootschiettoernooi
waaraan een ieder kan meedoen. Men

gaat in groepen van 4 personen bij 't
Proathoes van start voor een wedstrijd
over een afstand van 4,5 kilometer door
het Lindensebos. Voor de winnende
groep is een fraaie beker beschikbaar
gesteld. Opgave vanaf heden mogelijk
bij 't Proathoes, Lindeseweg 23.

Operation
Friendship
Vanaf 24 juli tot en met 5 augustus zal
Operation Friendship een uitwisseling
houden naar Wales. Operation
Friendship Nederland kent momenteel
zes afdelingen te weten Vorden, Zut-
phen, Amersfoort, Veenendaal, Zeist
en Soest. De afd. Vorden en Zutphen
behoren tot de grootste groepen, van-
daar dat het hoofdbestuur heeft beslo-
ten tot een uitwisseling naar Wales
voor jongelui uit deze omgeving. Opga-

ve is mogelijk tot en met 23 mei bij Jan
Rigterink (2933). Tot dusver organi-
seert Operation Friendship vrijwel uit-
sluitend reizen naar Amerika, d.w.z.
dat het ene jaar een groep Nederlandse
jongelui de Oceaan oversteken, waarna
het jaar daarop een groep Amerikaanse
jongens en meisjes bij gastgezinnen in
Nederland onderdak vindt.
Dat geldt eveneens voor de uitwisse-
ling naar Wales. De groep die in juli
naar Wales vertrekt verplicht zich om
in 1990 een jongen of meisjes uit Wales
onderdak te verstrekken. In Europees
verband is Operation Friendship mo-
menteel ook bijzonder aktief. Zo zijn
er uitwisselingen in voorbereiding tus-
sen bijv. Duitsland en Schotland en
Ierland en Duitsland. Wat Operation
Friendship Nederland betreft: behalve
de reizen naar Amerika wordt getracht
om Nederlandse jongelui 'warm' te
maken voor een uitwisseling met Zwe-
den.

Maandag 8 mei jl. hield de VOV onder voorzitterschap van Wim
Polman haar jaarvergadering in de zaal van het 'Pantoffeltje'. In /ijn
openingswoord sprak de voorzitter over de toekomst van de onderne-
mer in het midden- en kleinbedrijf in de kleine kernen.

Hij vergeleek de speciaalzaak met an-
dere ondernemingen en kwam tot de
conclusie, dat juist de speciaalzaak mits
gericht op een doelgroep met een goed
assortiment, goede kansen heeft voor
de toekomst. Hij wees tevens op Euro-
pa 1992, waarbij een actievere grens
handelsverkeer niet uitgesloten is. Hij
had overigens wel de overtuiging dat
een perfecte levering en een goede na-
zorg een concrete waarborg zijn voor
handhaving van de omzet. 'Al gaan de
grenzen open, een Duitser is nog geen
Hollander en een Hollander geen Duit-
ser'. Daar zitten te veel verschillen in
levens- en koopgewoonten aldus de
Voorzitter. 'Toch kunnen wij er straks
niet aan voorbij en zult u zich moeten
instellen op een langzaam veranderen-
de positie van onze ondernemingen'.

Na goedkeuring van de jaarverslagen
van secretaris en penningmeester werd
de bestuursverkiezing behandeld. De

heren Henco Elbrink en Marcel Sieme-
rink waren aftredend en niet herkies-
baar. De voorzitter bracht dank aan
beiden voor hun inzet en overhandig-
den hun een envelop met inhoud. 'Het
staat in geen enkele verhouding tot het
werk, dat u voor de vereniging hebt
gedaan, maar zo werkt dat in elke club.
Wij als Ondernemersvereniging maken
ook daar geen uitzondering op', aldus
Wim Polman. Voor deze open gevallen
functies werden de heren Jan Dijker-
man en Johan Boerstoel met meerder-
heid gekozen. 'U bent van harte wel-
kom, want er is nog veel werk aan de
winkel', aldus de voorzitter, die hierop
deze geanimeerde vergadering sloot.
In de algemene mededelingen ver-
meldde de voorzitter, dat er reeds 75
bloembakken in het dorp geplaatst
zijn. Men werd verzocht om op te let-
ten of de bloemen voldoende water
krijgen, let er ook even op als een
bloembak bij u in de buurt staat

Politievaria GROEPVORDEN

De voorzitter van de plaatselijke Poli-
tiehondendressuurclub deed op 8 mei
aangifte van inbraak in de kantine van
het clubhuis. Door totale en ruwe ver-
breking van het slot was men de kanti-
ne binnengekomen.
Vermoedelijk heeft/hebben de da-
der(s) alleen binnen iets genuttigd. On-
derzoek in deze wordt voortgezet.

Op 9 mei heeft de plaatselijke vrijwilli-
ge brandweer 's avonds een brand ge-
blust in een hoop snoeihout aan de
Hamelandweg te Vorden.
Naar aanleiding van de vorige week
aangetroffen personenauto in de
Dorpsstraat welke afkomstig was van
een inwoner uit Deventer. Hij bleek
betrokken te zijn bij o.a. openlijke ge-
weldpleging, zware mishandeling, het
opzettelijk doorrijden na een ongeval
veroorzaakt te hebben, alles te Groen-
lo. Ook bekende hij op de plaats waar
hij de auto te Vorden, in de Dorps-
straat, achter heeft gelaten, een niet af-
gesloten fiets te hebben ontvreemd en
deze fiets ergens in Deventer te hebben
achtergelaten. Tot op heden is er geen
aangifte van vermissing van die fiets
gedaan. Ook is de fiets (nog) niet terug-
gevonden.

Bij een preventieve controle in de ge-
meente Vorden op het op slot zetten
van fietsen heeft de rijkspolitie Vorden
op diverse plaatsen gecontroleerd. De
resultaten waren niet bepaald hoopvol.
Een gewaarschuwd mens telt voor 2.

In de bocht van de Ruurloseweg t.h.v.
de Mosselseweg vond op 11 mei een
ongeval plaats waarbij een bestuurder
van een personenauto in een slip kwam
en aan de overzijde van de weg in de
berm tot stilstand kwam. Het gevolg
was enige schade aan de auto.

In de afgelopen week op diverse plaat-
sen en op heel verschillende tijden ra-
dar snelheidscontrole gehouden in de
gemeente Vorden. In totaal kregen 33
automobilisten een bekeuring wegens
overschrijding van de maximum toe-
laatbare snelheid. Opm. Let op: de
Horsterkampis nu gelegen binnen de
bebouwde kom dus aldaar geldt nu een
maximum snelheid voor motorvoertui-
gen van 50 km/u. In de nacht van don-
derdag op vrijdag, 11 op 12 mei, is er
ingebroken in het kantoorgebouw van
de sorbo vorden. In het gebouw heeft
men geboord en veel braakwerk ver-
richt met diverse stukken gereedschap.
De technische recherche van de rijks-
politie heeft op verzoek van de rijkspo-
litie Vorden een sporenonderzoek in-
gesteld. Een geldbedrag van ongeveer

f2000,- werd ontvreemd. Op zaterdag
13 mei zag een inwoner van Vorden in
het water van de Vordense Veengoot
bij de brug van de Raadhuisstraat di-
verse gereedschappen liggen. De Rijks-
politie Vorden haalde de voorwerpen
uit het water. Naar het verband tussen
de inbraak bij de Sorbo en dit gereed-
schap wordt een nader onderzoek in-
gesteld.

Op zaterdagavond kreeg een inwoner
uit Vorden een bekeuring wegens het
vissen in de gracht van kasteel Vorden
en zijn vishengel werd in beslag geno-
men.

Op zaterdag 13 mei werd te Vorden op
de Nieuwstad een personenauto, merk
Mercedes Benz ontvreemd,van het
type 250 TD voorzien van het kenteken
BV-95-PF. Tot op heden nog niet te-
recht. Het onderzoek wordt voortgezet.
Op zaterdag 13 mei omstreeks 23.00
uur werd de voorruit van een gepar-
keerde auto merk Mazda kapotgesla-
gen. Deze onzinnige vernieling werd
gepleegd met behulp van plastic draag-
tas met reclameopschrift 'Mini-Maxi'
met daarin 3 flessen bier. Deze tas werd
op de Bongerd terug gevonden. Ook de
vernieling vond op de Bongerd plaats.
Eventuele getuigen en/of de dader(s)
worden verzocht zich te melden.

In de Kranenburg vond op zondag 14
mei omstreeks 15.10 uur een ongeval
plaats tussen 2 personenauto's. Ter
hoogte van de kerk wilde een bestuur-
der linksafslaan. Op dat moment werd
hij ingehaald door een andere automo-
bilist. Het gevolg was materiële schade
aan beide voertuigen. Ook werd het
hekwerk van de kerk beschadigd. Een
auto moest worden afgesleept.

Op ma. 15-05-'89 werd er tussen 01.00
uur en 09.30 ingebroken in een plaatse-
lijk café/restaurant. Gokkast en biljar-
tklok werden opengebroken en leegge-
haald. Onderzoek in deze is in volle
gang.

Zondag 14 mei '89 werd er door de
conducteur van de trein Winterswgk-
Zutphen assistentie gevraagd i.v.m. 2
passagiers die zich in de trein misdroe-
gen en zonder plaastbewijs reisden. De
personen werden door de politie uit de
trein verwijderd. Later op de avond had
de politie wederom bemoeienis met
dezelfde personen i.v.m. het feit dat ze
zich een illegale slaapplaats hadden
verschaft in een bedrijfspand te Vor-
den. De personen kregen voor de in-
braak p.v. aangezegd en werden vervol-
gens de straat weer opgestuurd.



PROFITEER NU VAN ONZE
GRANDIOZE AANBIEDING IN
LEGO ALLEEN donderdag 18,

vrijdag 19 en zaterdag 20 mei
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DORPSSTRAAT 1 5 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

DAGELIJKS GERANIUMMARKT

/ O Geraniums hang of staand / / f

Perkplanten
Begonia — Vlijtig liesje — Ageratum
Sa Ma 's — Verbena — Petunia
en enkele nieuwe soorten

Dahlia 's — Knolbegonia —
Pantoffelplantje — Tabaksplantf\ 7/ÏT
Anjer — Gazania \J* / &

Afrikanen — Alisum — Lobelia

HET ASSORTIMENT IS GROTER DAN
OOIT TEVOREN EN ALLES VAN EIGEN
KWEKERIJ

2 zakken 10. -

GROTE KEUZE IN TERRACOTTA POTTEN

Kwekerij TIELTJES
Hallseweg43A-Halle- Tel.: 08343- 1530

SLAAPZAKKEN
met kleine schoonheidsfoutjes.
Prachtige dessins ^ ̂  _ ̂ ^

Nu reeds vanaf ^_ w / O \J

PRNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAPÜTENHÜIS

hengelo(gld) ruurloseweg-2-^Q^ U
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Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bode

't $mrtoffe
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Roomboter-appel en/of
Roomboter-kersen flappen Y
ZOALS AL TIJD ROYAAL GEVULD
DAT PROEFT UI • „•-•..,«•
DIT WEEKEND: 5 HALEN 4 BETALEN

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Als u nu bij ons
met sparen begint, kunt

een rente tot zelfs 71A%*
U kunt al van onze ongekend hoge spaarrente

profiteren als u f 1.000,- stort op de Amro Vaste

Looptijd Rekening. U kunt kiezen uit verschillende

looptijden vanaf 2 jaar, waarbij dan geldt: hoe langer

de looptijd, hoe hoger de rente.

Ook voor onze Amro Spaardeposito's geldt

tijdelijk een verhoogde rente. Hierbij kunt u uw

rente naar wens laten uitbetalen per maand, kwartaal,

halfjaar of per jaar.

Daaafcast zijn er ook aantrekkelijke rende-A

"rentetarief per l mei 1989, wijzigingen voorbehouden.

menten op de Amro Bank- en Spaarbrieven, die als

voordeel hebben dat u ze op elk gewenst tijdstip op

de beurs kunt verkopen.

Kortom, voldoende mogelijkheden om extra

lang te kunnen profiteren.

Nogmaals: deze hoge rente wordt gedurende

de hele looptijd uitgekeerd. Dus hoe eerder u een

Amro kantoor binnenstapt, hoe langer u tot zelfs

71/4% voor uw spaar-

geld kunt krijgen. AllirO Billlk

Vorden, Raadhuisstraat l, tel. 05752-1886

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
' benodigdheden

en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

met
Televisie

reparaties
direct

- ' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIH IEH.VISII VIDLO

BREDEVELD

Schoon tapijt
zonder nattigheid
metSebo
Meteen proberen!

Ook uw tapijt weer als nieuw? Huur Sebo bij

interieuradviseur
<g>

Hackforterweg 19, Wïchmond. Tel. 05754-517.

...droog weg de schoonste.
Aanbevolen door vooraan-
staande tapijtfabrikanten.

Bronkhorst Industries b.v.

montage- en onderhoudsbedrijf

Wegens uitbreiding van de activiteiten
vragen wij: „meerdere

Nijverheidsweg 6
Postbus 96
7250 AB Vorden
Holland
Telefoon 05752-2418
Telex 49621
Telefax 05752-2473

ervaren werktuigbouwkundige
en/of elektrotechnische

montage- en onderhoudsmonteurs M/V

Opleiding: LTS en MTS eventueel aangevuld
met verdere vakopleidingen.

Sollicitaties: gaarne binnen 14 dagen, schriftelijk t.a.v. de directie
of na een telefonische afspraak. ^_^_^_^^^^

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

de Wekker krijgt u er
Gratis bij.
Een slaapkamer van de Bedshop biedt u 24 uur per

dag optimaal comfort. Geschikt voor langslapers,

dwarsliggers, bedlezers, minnaars, dromers, nacht-

brakers en vroege vogels.

Modern wit, romantisch grenen of blank eiken, het

maakt niet uit waarvoor u kiest, in een slaapkamer

van de Bedshop voelt u zich direkt thuis. En voor

het geval u moeite heeft met opstaan; een wekker

leveren wij er gratis bij

NIEUWSTAD

ZUTPHEN



In Vorden één Sportverenigings-blad?
De Vordense Ondernemersvereniging heeft de deuren geopend voor alle sport- en overige verenigingen om
te komen tot één gezamenlijk sport- en verenigingsblad. Zal deze bijna onwaarschijnlijk hoge hindernis
toch genomen kunnen worden? Zal deze wens van velen nu eindehjk werkelijkheid worden?

Aan het woord is de voorzitter van de
Vordense Ondernemersvereniging
Wim Polman, die op zijn verzoek uit-
genodigd was op de ledenvergadering
van de Vordense Sportfederatie. In een
helder en duidelijk en een boeiend be-
toog hield Wim Polman de aanwezige
verenigingen voor, hoe hij dacht over
reclame in de sportbladen. 'Deze pro-
blematiek rondom al deze advertenties
en de wijze waarop men in een aantal
gevallen advertenties werft, is een stok-
paard geworden voor de Ondernemers
Vereniging. Ik kan u de verzekering ge-
ven, dat het overgrote deel van onze
leden, achter hun voorzitter staat', al-
dus Wim Polman.
In zijn inleiding besprak Wim Polman
een aantal facetten uit de reclame in
zijn algemeenheid, waarbij hij sterk de
nadruk legde op de verschillende soor-
ten reclame, en de kosten-opbrengst
verhoudingen in de reclame. 'Reclame
maken is een zeer kostbare zaak en het
is van het allergrootste belang, dat het
budget, wat voor de reclame wordt uit-
getrokken, weloverwogen goed voorbe-
reid en met een weldoordachte strate-
gie wordt besteed', aldus de voorzitter
van de Vordense Ondernemers Vereni-
ging. Vervolgens besprak hij de zin van

de reclame in de sport- en verenigings-
bladen. 'Men kan er rustig van uitgaan,
dat de reclamewaarde van deze adver-
tenties van weinig tot geheel geen res-
ponse oplevert.'
Er zijn een aantal duidelijke oorzaken
aan te wijzen, aldus Wim Polman. Het
aantal lezers is beperkt. Clubleden be-
schouwen hun clubblad niet als een
advertentieblad, maar als een media,
waarin sport- of verenigingsnieuws
wordt vermeld. Wanneer consumenten
geïnteresseerd zijn slaat men een krant
op om advertenties te lezen en niet een
clubblad. Dit onderstreept des te meer
de gedachte dat adverteren in een club-
blad een verkapte sponsering is', aldus
Wim Polman. 'Mochten deze woorden
voor u negatief overkomen, dan willen
wij hier geenszins mee tot uitdrukking
brengen, dat wij ook maar iets tegen
sport- en of andere verenigingen heb-
ben'. Sport bedrijven is een gezonde en
een goede zaak, sport heeft in onze sa-
menleving een sterke sociale funktie!',
aldus de voorzitter van de VOV.
Hij opperde om een commissie in het
leven te roepen die bestaat uit leden
van de sport- en overige verenigingen
en de VOV. Het doel zal moeten zijn
op brede basis een onderzoek te doen

maar de mogelijkheid om één geza-
menlijk blad uit te geven. 'Een aantal
uitgangspunten zal als leidraad voor de
discussie moeten zijn:

— De identiteit van elke vereniging zal
gewaarborgd moeten blijven;

— Het blad moet regelmatig verschij-
nen;

- Uitgifte en verspreiding huis-aan-
huis in de gehele gemeente Vorden;

- Elke vereniging kan in principe haar
copy inleveren;

— De kosten voor de verenigingen
moeten op 'nulbasis' zijn.

Met deze huis-aan-huis verspreiding
krijgt het gezamenlijke clubblad een
sterke sociale funktie. ledere inwoner
kan nu kennis nemen van en met elke
vereniging', aldus Wim Polman. Met
de woorden 'De VOV is er klaar voor,
het woordt is nu aan de sportverenigin-
gen' eindigde de voorzitter van de
VOV zijn boeiende lezing. Daarna kre-
gen de aanwezigen de gelegenheid vra-
gen te stellen, waar nagenoeg een ieder
gebruik van maakte. Op de wijze waar-
op de heer Polman deze vragen beant-
woordde, getuigde van een goede voor-
bereiding en een gedegen voorkennis.

Goede belangstelling voor
Vordense Kerkendag
Begunstigd door stralend 'Pinksterweer', hielden de 3 Vordense ker-
ken tweede Pinksterdag een zeer geslaagde Kerkendag. Alle gehouden
aktiviteiten stonden in het teken van de 3 thema's van het 'Conciliaire
Proces', vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping.

Op het plein van de Christus Koning-
kerk - voor deze gelegenheid opgetooid
met een reuze regenboog als symbool
van een nieuwe wereld - mocht Ds.
Klaassens een groot aantal belangstel-
lenden in de openingsdienst verwelko-
men. De dienst werd opgeluisterd door
het koperensemble van Sursum Corda.
De overige aktiviteiten speelden zich
zowel af in de Christus Koningkerk als
bij de Gereformeerde kerk.
In de Christus Koningkerk bracht het
R.K. Kerkkoor Cantemus Domino al-
lereerst een aantal mooie liederen ten
gehore. Daarna gaf Fons Rouwhorst
een indrukwekkend beeld- en klankim-
pressie over onze schepping met als
thema: Evolutie of destructie? Op ve-
lerlei verzoek werd dit onderdeel nog
eens herhaald. De in de Christus Ko-
ningkerk aangebrachte tentoonstelling
over de plaats van onze wereld in het
heelal werd door velen bewonderd. De
organisatoren van de kerkendag had-
den een goede keuze gedaan door ook
een stuk zelfwerkzaamheid in het stuk
op te nemen. Kon mer> in de Christus
Koningkerk zijn inspiratie kwijt aan
wandkleed, waarin de thema's van het
conciliaire proces tot uitdrukking wer-
den gebracht, in de Gereformeerde
Kerk bouwde de jeugd een heuse ark
van Noach, compleet met een voltallige
'bemanning' van dieren! De jeugd al-
daar kreeg eveneens een mooie natuur-
film van Afrika te zien. Kortom voor
'elck wat wils'. Wie de drukte even wil-
de ontvluchten kon mee doen aan een
gezamelijke fietstocht of kon zich af-

zonderen in het 'stiltecentrum' in de
Ger. Kerk. Tussen de twee activiteits-
centra, Chr. Koningkerk en de Ger.
kerk, in de Decanijeweg stond een aan-
tal kramen van diverse groeperingen
die zich daadwerkelijk inzetten voor
vrede, gerechtigheid en behoud voor
ons milieu. De feestelijke afsluiting van
de kerkendag vond 's middags om
twee uur plaats in de Ned. Hervormde
kerk met medewerking van Ds. Dek-
ker, Ds. Westerink en pastor van
Zeelst; de cantory van de N.H. kerk
verleende muzukale ondersteuning.

In deze dienst gaf de jeugd zelf deskun-
dig tekst en uitleg bij de door haar ge-
bouwde ark. Mw. Wolbert gaf vervol-
gens een korte toelichting bij het door
een aantal enthousiaste jongeren ver-
vaardigde wandkleed. Aan het eind van
de dienst vertolkte de voorzitter van de
Raad van Kerken, de heer Hartelman
de dank. Namen noemen was ondoen-
lijk, zoveel mensen en organisaties
hadden hun medewerking verleend.

Een uitzondering maakte hij echter
voor de stuurgroep Conciliaire Proces
welke onder leiding van Henk Kok de
'conciliaire trein' op de rails en in be-
weging had gezet. En met de woorden
'Laten wij hopen en vertrouwen dat bij
ieder van ons het besef doorbreekt van
wij doen wat we kunnen doen opdat de
volgende generatie zal zeggen, zij de-
den wat zij konden doen' sloot hij na-
mens de Raad van Kerken deze Vor-
dense Kerkendag af.

OP VAKANTIE?
NEEM EEN REISGIDS MEE!

'e/sgiös-

// u V*

Boek & Kantoor
Raadhuisstraat 22

Vorden

Kosmos reisgidsen: Verreweg de beste.

Ledental Jong Gelre
blijft op peil
Tijdens de algemene voorjaarsvergadering, welke vrijdagavond in het
Dorpscentrum werd gehouden, maakte Jan Eskes bekend dat het le-
dental van de afdeling Vorden van Jong Gelre vrywel gelijk gebleven is
aan vorig jaar.

De afdeling kent in totaal 130 leden.
Verder schonk hij in zijn jaaroverzicht
aandacht aan de kulturele wedstrijden,
waarbij de afdeling Vorden op 31 maart
kampioen van Regio-West Achterhoek
werd, om vervolgens op 22 april de pro-
vinciale titel in de wacht te slepen. Vor-

den is hierdoor gerechtigd op zaterdag
20 mei mee te doen aan het kampioen-
schap van Nederland. Dit wordt gehou-
den in Joure. Aan het door Erik Knoef
geschreven stuk over 'Milieu vriende-
lijk produceren en consumeren' wer-
ken drie jongens en drie meisjes van

Jong Gelre mee. Het team van Vorden
weet zich daarbij gesteund door een
flinke supporterschare. Belangstellen-
den kunnen zich alsnog bij één der be-
stuursleden opgeven. Penningmeester
Karin Boers maakte tijdens de vergade-
ring bekend dat het boekjaar met een
nadelig saldo is afgesloten. De oorzaak
hiervan is de sterk verbeterde kwaliteit
van het verenigingsblad. Overigens
heeft dit geen financiële konsekwenties
in de vorm van kontributieverhoging
want de opbrengst van de advertenties
in het blad kompenseert de verliespost.
Verder kwamen in de vergadering, die
onder voorzitterschap stond van Els
Abbink, de verslagen en overzichten
van de diverse kommissies uitvoerig
aan de orde.

RECEPTEN-
SERVICE

ROBEERTSEN
voor
poeliers-
kwaliteit

Pittige kipgehakt-balletjes
500 gram kipgehakt, l verse rode peper,
l ui, l teentje knoflook, 2 tomaten, 2
moesappelen, 75 gram krenten, 75
gram rozijnen, l ei, l tl. kaneel, V2 tl.
kruidnagelpoeder, 3 el. gehaktkruiden,
paneermeel of geweekt wit brood, 30
gram boter of margarine, zout en pe-
per.
Wel de krenten en rozijnen in water.
Maak het gehakt aan met het losge-
klopte ei, de kruiden paneermeel en
vorm hiervan balletjes. Verwarm de
boter in een hapjespan en bak hierin de
balletjes rondom bruin. Voeg de klein-
gesneden ui en de knoflook toe en fruit
deze mee. Vervolgens de tomaten in
partjes, de kleingesneden appelen en
de uitgelekte krenten en rozijnen. Sluit
de pan en stoof het geheel ± 15 minu-
ten. Serveer hierbij ijsbergsla en maca-
roni. Tip: Vervang verse peper door l
tl. sambal.

Kip salade met gerookte kip
400 gram gerookte kipfilets, rode wit-
lof, frisee sla, bieslook, 4 citroenschijf-
jes, l bekertje zure room, l el. citroen-
sap, 2 gemberbolletjes, zout en peper.
Vermeng de room met het citroensap,
de kleingesneden gember, zout en pe-

per. Verdeel de witlof en de fresee over
4 bordjes en leg hierop de kipfilets in
plakjes. Schep het sausje eroverheen en
bestooi dit met fijngeknipte bieslook.
Gameer met de citroenschijfjes. Ser-
veer hierbij kalkoenschnitzels met ge-
flambeerde pruimen, witlofsalade en
gekookte aardappelen. Tip: gebruik de
salade bij de barbeque-, fondue- of
gourmetpartij.

Sportnieuws
Voetbaltoernooi B-
en C-junioren
De voetbalvereniging 'Vorden' organi-
seert zaterdag 20 mei een voetbaltoer-
nooi voor C-junioren en zondag 21 mei
een toernooi voor B-junioren. Zaterdag
zal gestreden worden om de Sorbo-
cup, terwijl de B-junioren zullen strij-
den om de Achtkastelencup. De deel-
nemende ploegen aan het C-toernooi
zijn in drie poules ondergebracht. In
poule A komen uit: Sp. Brummen;
Vorden; Zelos; Gazelle Nieuwland,
Quick '20 en Sallandia.

In poule B komen uit: Zel-
hem,Schalkhaar,Emos,ZZW en v.v.
Hooglanderveen. Poule C: Socci:Pax,
Sp. Lochem, Voorwaarts en Hoogland.
Het B-toernooi op zondag 21 mei kent
in totaal tien ploegen, welke in twee
poules van vijf zijn ondergebracht. In
poule A komen uit: Robur et Veloci-
tas,WVC,Emos,Quick '20 en Victoria
'28. Poule B: Sp. Brummen; Vor-
den,Schalkhaar,Sp. Enschede en Roh-
da Raalte.

Meisjes Dash A
Kampioen
De meisjes van Dash A hebben zater-
dagmiddag in Schalkhaar in hun klasse
het kampioenschap van distrikt Yssel-
streek behaald. Dit gebeurde via een
beslissingswedstrijd tegen de meisjes
van Devolco uit Deventer.De Vorden-
se meisjes wonnen 'op de sloffen' met
3-0. De eerste set was vrij snel beslist
met de stand 15-3. In de tweede set liep
Dash aanvankelijk een 2-5 achterstand
op. De ploeg herstelde zich en won
met 15-7. De derde set ging tot 7-7 ge-
lijk op. Toen konden de Devolco-
meisjes het tempo niet meer bijbenen
en verloren zij de set met 15-11. De
meisjes van Dash gaan zaterdag naar
Grijpskerk om daar het distrikt Yssel-
streek te vertegenwoordigen in de
voorrondes om het clubkampioen-
schap van Nederland voor meisjes A-
teams.

Jeugd SV Ratti
Zaterdag 13 mei werden er in Vorden
en in Kranenburg auto's gewassen, de
opbrengst was voor de nieuwe kantine.
Bij Schoenaker was de opkomst goed,
35 auto's kwamen weer als nieuw uit
de wasbeurt, dankzij de C-junioren. Bij
bodega 't Pantoffeltje viel het erg tegen,
12 pupillen stonden met ieder een em-
mertje in de hand te wachten op auto's,
wat later bleek iets meer dan 10 te zijn,
waarvan meer dan de helft Ratti-leden.

Hierbij bedankt Ratti de mensen die
hun auto hebben laten wassen en
Schoenaker en de Pantoffel voor het
beschikbaar stellen van de parkeer-
ruimte.

L.R. en P.C. de
Graafschap
Ponies
Op 2e Pinksterdag 15 mei gingen de
ruiters en amazones van ponyclub de
Graafschap naar Geesteren. De volgen-
de prijzen werden in de wacht gesleept.
Saskia Vreman behaalde met Hamed
de 3e prijs in de Ml-dressuur 122 pun-
ten en de 2e prijs in het M-springen.
Janet Zomer met Kelly 7e prijs in het
L-springen. Nicole Douma met Mixi Ie
prijs B-dressuur 132 punten. Suzanne
Hartman met Alferdy 3e prijs Ll-
dressuur 130 punten. Rinie Heuvelink
met Lucky 6e prijs B-dressuur 121 pun-
ten.

Paarden
Van de paarden ging er l ruiter naar
geesteren op 13 mei. Wim Lenselink
met Grando kwam met l mooie 2e
plaats in het M-springen terug. 15 Mei
gingen Wim Lenselink en Rita Wijn-
bergen naar Winterswijk. Daar werden
2 prijzen behaald. Rita Wijnbergen met
Charlie 2e prijs in de L2-dressuur met
123 punten. Wim Lenselink met Gran-
do 6e prijs M-springen.

Postduiven-
vereniging 'Vorden'
Leden van de Postduivenvereniging
Vorden hebben dit weekend deelgeno-
men aan een wedvlucht vanaf Mettet.
De prijzen werden gewonnen door: J.
Eulink 1-3-16-19; G. en H. Boesveld 2-
20; F. Hummelink 4-7; D. de Beus &
Zn. 5-14; A. & A. Winkels 6-10-15; R.
Wesselink 8; A.A. Jurriens 9-17; A.
Lutteken 11; R. Wiekart 12; A. Eikel-
kamp 13.

Koos Alberts:

Adres:

Postc./plaats:

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

Beschermvrouwe H.M. de Koningin

'Wie geeft denkt
aan een ander'
Gehandicapten kunnen vaak meer dan

velen denken. AVO-Nederland kan hen
daarbij helpen. Geef alsjeblieft gul aan
de jaarlijkse nationale collecte. Want: wie
AVO-Nederland steunt, geeft een ander
soms dé kans van zijn of haar leven.

Steun de AVO-collecte

Stuur mij nadere informatie over AVO.

Naam:

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé 2830

Verwarming
defect?

Oldenhave laat u
niet in de kou

Als plotseling de verwarming uitvalt,
moet deze zo snel mogelijk weer gerepa-
reerd worden. Het is nu eenmaal niet zo
prettig om in de kou te zitten. Bovendien

moeten eventuele gevaarlijke situaties bij
uw gasinstallatie voorkomen worden.

Installatiebedrijf Oldenhave laat u niet in de kou zitten.
Dankzij onze uniek dag en nacht service kunt u ons ten alle tijde
bellen als uw woning in een ijskast dreigt te veranderen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Biakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Uirstriit 61 - Zutphon - Telefoon 06750-18383

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstalleties en
PHILIPS Autotelefoon


