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Golf- en recreatieproject ondanks positieve
rol Gemeente geen haalbare zaak voor
Buisgolf B.V. en Publi Golf B.V.
Gedurende de afgelopen maanden zijn Burggolf B .V. en Publi Golf B .V. in nauw overleg en in goede
verstandhouding met de Gemeente actief bezig geweest om binnen het gebied, begrensd door Wildenborchseweg, Ruurloseweg, Kerkhoflaan, Oude Zutphenseweg, Galgengoorweg, Reeoordweg en
Wientjesvoortseweg de optimaal mogelijke inrichting op te stellen voor het golf- en recreatieproject
Dit heeft geresulteerd in een aantal modellen, welke verder onderzocht zyn op hun haalbaarheid.
Zoals in diverse vergaderingen tussen initiatiefnemers en Gemeente is uiteengezet zijn vele aspecten onderzocht, zoals benodigd grondoppervlak, ligging, combinatie agrarische grond met bosgrond,
herplantplicht verwervingsmogelykheden van grond en opstallen en vele andere relevante aspecten.
Parallel hieraan is een groot aantal eigenaren benaderd binnen het plangebied om de bereidheid tot verkoop te
toetsen. Uit deze gesprekken is komen vast te staan dat een van de varianten als optimaal moet worden beschouwd en dat één inrichtingsmodel
als enig realiseerbaar model resteert,
echter niet zonder de nodige financiële problemen.

Dit model is door Bureau Van DroffelaarB.V. schetsmatig uitgewerkt. Alle
elementen zijn zoveel mogelijk in hetplan aangegeven.
Deze „noordelijke" variant, welke ten
dele is gepresenteerd in het ontwerpbestemmingsplan (om de camping
heen) heeft toch nog een aantal nadelen, zoals de decentrale ligging van het
hotel en clubhuis ten opzichte van de

golfbaan en de krappe inpassing van
de golfbaan binnen de beschikbare
gronden.
Tot zeer recent waren de verwachtingen
inzake grondverwerving positief gestemd by zowel Gemeente als Burggolf.
Diverse eigenaren, waarvan de gronden
binnen dit model liggen, /ijn niet bereid
tot (overweging van) verkoop, terwijl

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeentehu/s en gemeentewerken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
met vrijdag van
1. Collecte

Het Nederlands Rode Kruis heeft een
vergunning om te collecteren van 23
mei 1988 tot en met 4 juni 1988.
2. Tydelyke verkeersmaatregelen
Op 23,29 en 30 mei a.s. zijn de tuinen
van „de Wiersse" geopend voor publiek. Op die dagen is de Wiersserallee
afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers en geldt voor de Brandenborchweg vanaf de Ruurloseweg
tot aan de spoorbaan voor beide zijden van de weg een parkeerverbod.
3. Commissievergaderingen.
De commissie voorFinanciën c.a. vergadert op woensdag 25 mei 1988 om
16.30 uur in de vergaderzaal van het
gemeentehuis.
Op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
- meerjarenbegroting 1988-1992;
- vaststelling verordening op de heffing van onroerendgoedbelasting;
- begrotingswijzigingen;
- overeenkomst inzake verplaatsing
Gems Metaalwerken b.v. en Emsbroek Installatietechniek b.v.; aankoop terrein Gems en doorverkoop
daarvan aan Obdeyn b.v. te Deventer;
- vervanging cirkelmaaier;
- voorlichting;
- aanvullend voorstel verbouw/uitbreiding Koetshuis.
De commissie voor Algemeen Bestuur c.a. vergadert op woensdag 25
mei om 17.30 uur'm het gemeentehuis.
Op de agenda staan onder andere de
volgende punten:
- tweede wijziging kampeerverordening; wijziging van de verordening
op de recreatiewoonverblijven;
- overeenkomst inzake verplaatsing
Gems Metaalwerken b.v. en Emsbroek Installatietechniek b.v.; aankoop terrein Gems en doorverkoop
daarvan aan Obdeyn b.v. te Deventer,
- voorlichting;
- aanvullend voorstel verbouw/uitbreiding koetshuis.
Inspraak
Ook u kunt, indien u dat wenst, over
de onderwerpen die op de agenda
staan uw mening kenbaar maken. De
raadsvoorstellen, tevens commissiestukken, liggen ter inzage in de biblio-

8.30 tot 12.30 uur op woensdag ook van
13.3O tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

wethouder J.F. Get
op afspraak.
Wethouder Mr. M. A.V.
Slingenberg: donderdagmorgen op afsprae

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

theek, als u wilt inspreken moet u dit Per l september 1987 geldt voor golfvoordat de vergadering begint aan de baanprojekten de plicht voor het opvoorzitter of de secretaris meedelen. stellen van een milieu-effect-rapport.
De mogelijkheid om in te spreken Voor de beoordeling van de vraag welwordt geboden voordat de behande- ke alternatieven binnen een dergelijk
ling van het betreffende agendapunt .rapport meegenomen zouden kunbegint. De mogelijkheid bestaat dat nen worden was het vereist tevens de
commissieleden u tijdens de behan- reële mogelijkheden tot verwerving
deling van het agendapunt vragen van de benodigde gronden na te gaan.
stellen. Tevens kan de voorzitter een
tweede inspraakronde invoegen.
Hierbij heeft de belegger moeten
concluderen dat minnelijke verwerving van de meeste gronden tegen de
van diverse zijden getaxeerde waarden zijns inziens niet tot de mogelijkDe wens om recreatie en toerisme in heden beoort. Dat is voor de belegger
Vorden te stimuleren en de jaarlijkse reden geweest de gemeente te laten
tekorten op de exploitatie van het weten - ondanks de positieve (overopenluchtbad Jn de Dennen" heb- heids)benadering van hun plannen ben in 1985 geleid tot het onderzoe- het projekt stop te moeten zetten.
ken van de mogelijkheden van econo- Burggolf B.V. zal daarover heden een
mische versterking van het zwembad. persbericht publiceren.
Uit het Toeristisch Recreatief Ontwikkelinsplan (TROP) voor de provincie Gelet op de onzekere toekomst-situaGelderland blijkt dat het toeristisch tie waarin bewoners/verenigingen
voorzieningenpakket verouderd is in binnen het gebied de afgelopen tijd
vergelijking met andere provincies. In hebben verkeerd, hebben wij gedit plan staat de ontwikkeling van meend niet naar een andere belegger
„doe-vakanties" voorop.
voor realisering van dit projekt te
moeten zoeken. De planologische
De stimulering van „verblijfsrecreatie procedure zal niet worden vervolgd.
en doe-vakanties, de vernieuwing
van het toeristisch produkt en de eco- Het stopzetten van dit projekt houdt
nomische versterking van het zwem- niet in dat de gemeente geen initiatiebad", hebben het gemeentebestuur ven meer zal nemen voor het bevorvan Vorden doen besluiten om een deren van het toerisme en verblijfshaalbaarheidsonderzoek in te laten recreatie (elders) binnen haar grenstellen naar de ontwikkeling van een zen.
openbaar golfterrein met verblijfsaccommodatie, in de onmiddellijke om- Zoals gezegd, zijn de (forse gemeengeving van het zwembad „In de Den- telijke bijdragen in de) jaarlijkse exnen" in Vorden.
ploitatiekosten van het zwembad aanDe uitkomsten van dit, en van een na- leiding geweest voor dit projekt. Door
derhand door de belegger zelf, Burg- de recente ontwikkeling is de discusgolf B.V., ingesteld onderzoek waren sie binnen het gemeentebestuur nu
positief te noemen. Ook bij de beoor- weer net zover als in 1985. Deze disdelende provinciale- en rijksinstanties cussie zullen wij intern voortzetten.
werd het vervolgens opgestelde voor- Vervolgens zullen wij in overleg treontwerp-bestemmingsplan overwe- den met het zwembadbestuur van 'In
gend positief ontvangen. Suggesties de Dennen". Hetzelfde zal geschieom het onderzoeksgebied nog enigs- den met de voetbalvereniging t.a.v. de
zins in zuidelijke richting uit te brei- voetbalvelden.
den zijn meegenomen.
Tenslotte willen wij niet onvermeld laDe inspraak vanuit de bevolking heeft ten, dat deze ontwikkelingen ons
verdeelde reacties opgeleverd.
overvallen hebben en voor ons een
Eigenaren van binnen het plangebied zeer teleurstellende ervaring zijn, tegelegen gronden kwamen met - op meer daar het projekt zich in zeer pozich begrijpelijke - bezwaren tegen sitieve zin leek te ontwikkelen en voor
o.a. een eventueel „gedwongen" ver- Vorden uniek en om meer dan één retrek vanuit het gebied.
den zeer aantrekkelijk is.

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Zij menen dat, binnen het oorspronkelijk gestelde concept van golfbaanhotel-appartementen-zwembad c.a.
en de daarop gebaseerde financiële
opstelling, voortgang van het plan onhaalbaar is als gevolg van de extreem
hoge grondkosten.

Burggolf en Publi Golf hebben
Burgemeester en Wethouders
medegedeeld het project te zullen staken.
Burggolf is teleurgesteld over
deze ontwikkeling, maar benadrukt de zeer positieve en coöenkelen in het geheel zelfs geen ge- peratieve rol van de Gemeente
sprek wilden aangaan. Anderen hebben in het project.

tijdens de door Burggolf gevoerde gesprekken aangekondigd om zich met alle wetteüjke middelen te weer te stellen
tegen de plannen.
Tevens zag het ernaar uit dat een klein
deel van de benodigde grond op zeer
moeizame wijze, b.v. onteigening, etc.
verkregen zou moeten worden. Burggolf B.V. heeft vervolgbesprekingen
gevoerd met de grondeigenaren.
Daarbij zijn eerst gespr^fcn gevoerd
met de eigenaren, welk^ra financiële
zin voor het plan van cruciaal belang
geacht worden.
Vervolgens zijn behoudens Gemeente en zwembadbestuur de overige eigenaren benaderd. In laJÉte instantie
zouden met de Gemeoire gesprekken worden gevoerd over haar eigendommen, waarbij het terrein en accommodatie betreffende het zwembad zou worden besproken.
De gesprekken met een van de belangrijkste grondeigenaren hebben
tot de conclusie geleid dat het gestelde
eisen- c.q. wensenpakket dusdanig
veelomvattend is dat Burggolf en Publi Golf daarop niet wensen in te gaan.
Financieel vertaald betekende dit eisenpakket, dat alleen al hierdoor een
overschrijding van 30% van het gehele
budget voor grondaankoop plaatsvindt.
De overige vervolggesprekken hebben eenzelfde somber beeld gegeven.
Verscheidene eigenaren zijn zelfs niet
bereid tot het noemen van een vraagprijs. Het merendeel van de eigenaren
komt met vraagprijzen welke extreem
hoog zijn. Vraagprijzen voor agrarische gronden die het dubbele zijn van
de reeële getaxeerde waarde en vraagprijzen voor bosgronden die het 2- tot
10-voudige zijn van de reeële waarde
leiden tot buitensporige bedragen.
Er zijn meervoudige taxaties geweest,
welke voor de grondprijs een zo reëel
mogelijk beeld geeft. De resultante
van alle vraagprijzen leidt tot een
100% overschrijding van het maximaal
vastgestelde en reëel geachte budget.
Burggolf heeft tijdens een onlangs gehouden bespreking met de Gemeente
haar standpunt duidelijk gepresenteerd
en concludeert dat de grondverwerving
op basis van de huidige steÜingname
van de eigenaren financieel een onhaalbare zaak is. Daarenboven dient rekening te worden gehouden met de te verwachten overige problemen zoals onteigening, intensieve bezwaarschriftprocedures en hinderwetproblemen van
aangrenzende eigenaren.
In het huidige beeld is een 100% overschrijding van grondverwervingskosten te verwachten. Hierbij is nog geen
rekening gehouden met overnamekosten van het zwembad, verplaatsingskosten van de Voetbalvereniging
Vorden en de herplantplicht.
Burggolf had het voornemen de procedure voor de MER (Milieu Effect
Rapportage) in gang te zetten en heeft
besloten dat proces niet te vervolgen,
gezien vorengenoemde ontwikkeling.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geopend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voordeur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van9.15totlO.OOuuren!7.45totl8.15uur
Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 21 mei 12.00 uur tot en met
maandag dr. Noordkamp, tel. 1566. Tevens
de gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 07.00 uur dr. Breukink tel. 1566.
Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.
Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.
De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

NIEUWS v/d KERKEN
Stromen van levend water
Oekumenische Kerkdienst op de tweede Pinksterdag, 23 mei, 's morgens in de
Gereformeerde kerk.
Heel lang geleden kwam op Pinksteren de grote doorbraak. Drie duizend
mensen sloten zich bij de beweging
van Jezus aan. Daarna is het een
grootse stroom geworden, tot vandaag toe.
Misschien wat minder enthousiast in
onze streken, in andere gebieden van
de wereld des te meer. We vragen dan
ook aandacht voor Zending en Missie.
Maar ook wij willen ons laven aan de
stroom van levend water, met zang en
gebed, lezing van de Schrift en overweging.
Als gezamenlijke Kerken van Vorden
willen we terugkeren naar de bron.
De eigenlijke dienst begint om tien
uur, waarbij pastoor J. van Zeelst
voorganger is.
Allen, van harte welkom op deze extra
vrije dag, die u aan de Kerk te danken
hebt.

WEEKENDDIENSTEN
K-K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering. Pinksteren.
Maandag 10.00 uur Pinksterdienst Raad
van Kerken in Geref. Kerk.
R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.
Pinksteren.
Maandag 10.00 uur Pinksterdienst Raad
van Kerken in Geref. Kerk.
Hervormde Gemeente
Zondag 22 mei, Eerste Pinksterdag, 10.00
uur Gezinsdienst. ds. H. Westerink,
m.m.v. gemeenteleden en Jnterchrist".
Maandag 23 mei, Tweede Pinksterdag,
10.00 uur pastoor J. van Zeelst, Pinksterviering van de Raad van Kerken VordenKranenburg (in de Geref. Kerk).
Kapel de Wildenborch
Zondag 22 mei Pinksterviering in de
Dorpskerk.
Geref. Kerk Vorden
Zondag 22 mei, Eerste Pinksterdag, 10.00
en 19.00 uur drs. P.W. Dekker Van Vorden.
Maandag 23 mei, Tweede Pinksterdag,
10.00 uur pastoor van Zeelst van Vorden,
namens de Raad van Kerken Vorden-Kranenburg.
Weekenddienst tandarts
21, 22 en 23 mei G.M. Wolsink, Lochem,
tel. 05730-6534. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen zaterdag en zondag 11.3012.00 uur.
Weekenddienst huisarts
21, 22 en 23 mei Praktijk dr. Vaneker, tel.
2432. Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende arts
van 9.00-9.15 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek
Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.
W oningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 057521494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.
Tafelde Dekje
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.
P
Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 057532345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, telefoon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulpverlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzorging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.309.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Hengelo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zelhem, mevr. Altena, kantoor Vorden, telefoon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.
Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
l/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 0575029666.
Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.
OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.
Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.
Begrafenisdienst
Meidadres: H r. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. Hr. Box, telefoon 05730-4555.
Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.
Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di,wo,vrij, 14.00-17.3ftuur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av.-, vrij.av. 18.3021.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.0014.30 uur.
Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak, Raadhuisstraat 6, tel. 3409.

v

RESTAURANT

Gezellig met familie of
kennissen de Pinksterdagen
beginnen.

Pinksterbrunch
Brunch is een verlaat
ontbijt met lunch
gerechten dat wij serveren
op beide Pinksterdagen van
10.30-15.00 uur.
Er worden diverse luxe
broodsoorten en
warme gerechten
geserveerd.
Veder vindt U op tafel
een keuze van dranken.

19,50 p p
Kinderen tot 12 jaar 11,—

GEMEENTE
VORDEN
De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend, dat
met ingang van 20 mei 1988, gedurende één maand ter
gemeente-secretarie, voor een ieder ter inzage ligt het
bij raadsbesluit d.d. 26 april 1988 vastgestelde bestemmingsplan „Industrieterrein 1986".
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op uitbreiding
van het industrieterrein ten noorden van het huidige
terrein.
Aangezien de gemeenteraad het plan ongewijzigd
heeft vastgesteld zijn alleen degenen, die tijdig bezwaar hebben gemaakt bij de gemeenteraad tegen het
ontwerpplan, bevoegd bezwaar in te dienen bij het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland tegen
het vastgestelde plan en wel gedurende bovengenoemde termijn van één maand.

Haal met Pinksteren
iets lekkers in huis
b.v. onze alom bekende
Aardbeien vlaaitjes.
Natuurlijk alles vers!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 19, 20 en 21 mei

AANBIEDING:

Vorden, 19 mei 1988.

dejl mmer ieë

De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

Lochemseweg 16
Warnsveld
tel. 05751-1336

Wilt u s.v.p.
reserveren?

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing
alle contactlensbenodigdheden
en vloeistoffen

C© juwelier

siemernk

oo- optcen
Zutphenseweg 7 - Vorden
's maandags de gehele dag
gesloten.
Woensdagmiddag geopend.

met
Televisie
reparaties
.
direct
i
naar

uw vakman
van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.
MIN

l EU VISIE

Spaanse

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij
voornemens zijn om medewerking te verlenen aan de
bouwplannen van de heer HA. E lijzen, Zutphenseweg
101 voor het plaatsen van een hobby- en bloemenkas
middels gebruikmaking van de vrijstellingsbevoegdheid toegekend in artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, juncto artikel 21 van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening.
De betreffende plannen liggen tot en met 3 juni 1988 op
de afdeling Ruimtelijke Ordening (koetshuis) voor een
iederter inzage. Eventuele bezwaren kunt u binnen deze
termijn schriftelijk kenbaar maken aan ons College.

Saiustiana's

Zeeuwse Cake van 3,50 V00r 3,—
Weekend taartje van 7.25 voor 6,75
Krente of Rozijnen plakken NU 3,Krentebollen e haien 5 betalen

1 5 voor

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Rauwkost
gezond
en
lekker

5,95
DINSDAG
24 mei
500 gram

WOENSDAG
25 mei
500 gram

Andijvie

Raapstelen

panklaar 150

panklaar 150

WARME BAKKER

De bakker
die zelf
elkfidag
vers bakt

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Met de Pinksteren aan tafel of in de tuin

Biefstuk

Vorden, 19 mei 1988.

ongewoon lekker

Burgemeester en Wethouders,
de secretaris,
de loco-burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten.
J.F. Geerken.

250 gram

met vlees van Slager Jan Rodenburg
krijgt U altijd een pluim

6,25

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Afslanken met

Malsovitbrood?
Vraag een uitgebreide folder
bij

Echte Bakker
VAN ASSELT
,l WfG I S

VORDfN

III 1384

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

Pretty markt
Zwem en Polover.
Vorden '64
Zaterdag 2 juli
Heeft u nog spulletjes
op te ruimen?
Wij komen ze graag bij
u ophalen;
bel even tel. 2668!

100 gram 1,95
Komkommersalade
100 gram 0,98

Verse worst

GEMEENTE
VORDEN

fijne 1 küo 6,95
grove 1 küo 9,90
Schouderkarbonades
1 kiio 6,95

HINDERWET

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Achterham

WEEKEND SPECIALITEITEN

VIDEO

BREDEVELD

Met goud bekroond

Openbare kennisgeving
verzoek om vergunning (art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 20
mei 1988 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.30 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uurter
inzage een verzoek met bijlagen van:
1. Maatschap A. en H. Nijenhuis, HogeSlagdijk 5,7251
MR Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van
de bestaande inrichting met een afgedekte mestkelder voor de opslag van rundveemest, adres inrichting
Hoge Slagdijk 5 te Vorden;
2. dhr. H JA. Nijenhuis, Kostedeweg 1, 7251 MZ Vorden om een vergunning tot het uitbreiden van de bestaande inrichting met een open mestbassin van
hout voor de opslag van rundveemest, adres inrichting Kostedeweg 1 te Vorden en
3. dhr. J.W. Temmink, Ruurloseweg 117,7251 LD Vorden om een vergunning tot het oprichten of in werking hebben van een agrarisch bedrijf inclusief een
afgedekt foliebassin voor de opslag van rundveemest, adres inrichting Ruurloseweg 117 te Vorden.
Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijkertijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onderde voordat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder.
Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende één maand vanaf 20 mei 1988
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemachtigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit met plaats vinden vóór 6 juni 1988.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevensvan degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur worden ingediend.
Datum: 17 mei 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris,
de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten.
J.F. Geerken, loco.

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

ALLES VOOR DE BARBECUE

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95

gemarineerde karbonades
of speklapjes, saté's,
sjas l i k's, drumsticks
kipkarbonades,
barbecue worst.

MARKTAANBIEDINGEN

Bami + Nasi 1 kilo 6,25
Slavink 1,- per stuk

Rundergehakt
1 küo 9,90
mag Varkenslapjes
V
1 kilo 6,95

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783
Werkgroep G.OJ.
zoekt nog steeds

gastadressen
voor jongeren.

vrijdag 20 mei Pinkstermarkt

Voor info tel. 05735-2238.

Grote aktie met de U bekende WAARDEBONNEN
Weekblad
Contact
uw
onmisbare
reclame-maker!
Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

DE VALEWEIDE

<S£b

1 bos Trosanjers 5.75
24 VLIJTIG LIESJE, PETUNIA'S, SALVIA'S
AGRATUM, BEGONIA's voor 12.75 (per soort)
LOBELIA. ALYSIUM. AFRIKANEN
32 voor 12,75 (per soort)

4 Geraniums 9,75

3 Fuchsia's 7,50

10 Chrysantenstekken 3,-

Voorjaarsmarkt: PRUZENMARKT
Extra reclame bij uw slager op de markt HANS JONKER

Rotterdammers per stuk us NU 1,Hamburgers per stuk 1,25 NU 10 stuks voor 10,Slavinken per stuk 1,25 NU 10 stuks voor 10,-

Schouderkarbonade soo B. 5.- 2de 500 g. 2,Onze welbekende MetWOFSten 4 Stuks 12,-

Dat is voordeel

Dat is voordeel

Wij zijn dankbaar en gelukkig
met de geboorte van onze
dochter

^"O"

\
h
J

$
ll
l
j
<>

Janny Oortgiesen
en

Ellen

Dirk-Jan Middelbeek

Hierbij willen wij iedereen
heel hartelijk bedanken voor
de komst, voor de ontvangen felicitaties,
kado's en bloemen op de receptie
die ons werd aangeboden door de districten Hengelo-G en Vorden van Coberco,
ter gelegenheid van mijn afscheid.

gaan trouwen
op zaterdag 21 mei a.s.
om 12.00 uur in het gemeentehuis
van Vorden.

l da Dekkers
Herman Waenink

11 mei 1988
Enzerinckweg 6 a
7251 KA Vorden

Het was geweldig!

Receptie van 15.00-17.00 uur
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, Vorden.

Op 13-05-1988 heeft Linda
een zusje gekregen.

Herman B ruil en fam.

Met Pinksteren mag het
'n beetje luxer zijn:
ENTRECÖTE'S
van de Keurslager!
VOOR HET WEEKEND
icnu RECEPT:
nebtri:

Schoolstraat 3a - Hengelo G ld.

J.C. Kapteynlaan 52a
9714 CT Groningen.

100 gram

Haar naam is

Melanie

Bij het verlies van mijn vrouw, onze moeder en oma,
voelen wij ons omringd door al uw medeleven.

en

delen u mede,
ook namens wederzijdse ouders,
dat zij op 26 mei a.s.
in het huwelijk zullen treden.

100 gram

WOENSDAG:

1,75

0,98

Gehakt 500 g 4,98
Runder gehakt

kipfilet gevuld
met appel

500 g 5,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 1.6, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

\>

mei 1988
„Peppelenbosch"
Larenseweg 3, 7251 JL Vorden.

1963

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

1988

Biljartvereniging „Kranenburg"
In plaats van kaarten

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante betaling; als een rekening gezonden dient te worden wordt hiervoor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de geplaatste advertentie dient wel afgerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

In mei 1963 werd in de buurtschap Kranenburg
onder Vorden opgericht

1 b/ O O

de BILJARTVERENIGING „KRANENBURG".

Woensdag 25 mei a.s.
vieren onze ouders

Ons zilveren bestaan willen wij met onze leden
en oud-leden gaarne herdenken.

H.MA. Helmink
A.MJ. Helmink-Nijenhuis
hun
45-jarige trouwdag.
Deze dag willen zij feestelijk beginnen
om 13.30 uur met een Eucharistieviering
uit dankbaarheid
in de St. Antoniuskerk te Kranenburg.

Het bestuur.

t

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 16.30 uur
in café-rest. Schoenaker,
Ruurloseweg 64, Kranenburg/Vorden.

• Caravan te koop. tel.
05752-2150

hangen voor jou klaar!
VOETCOMFORT VAN SMITS

Mei 1988
B. v. Hackfortweg 22, 7251 XC Vorden.

• TE KOOP:
klein formaat eiken bergmeubel tel. 05752-2398 (na
18.00 uur).

f]

Bij aankoop van minimaal f 100,- uit de collectie
van Triangle krijg je een aardige zwart-wit attentie!

VISSER MODE HEEFT V E E L M E E R IN HUIS.

CAFÉ - REST. - ZAAL

„

De nieuwe Zomercollecties van

Wij recipiëren
op zaterdag 28 mei a.s. nam. van 3-5 uur
in onze biljartresidentie Zaal „Schoenaker",
Ruurloseweg 64, Kranenburg.

en

• U komt toch ook op de
Toneelavond 21 mei!
Toneelvereniging „Linde". Zaal
Schoenaker, aanv. 20.00 uur.

kom vrijblijvend passen bij:

VORDEN
^^^S

Wullink Vorden

Wij zijn 1e Pinksterdag overdag

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

GESLOTEN

mode

Voor de allerbeste schoen
W

BURG. GALLEESTRAAT3, VORDI-N, 05752-1381

's avonds vanaf 20.00 uur geopend
Opgave voor:

ORTING

• TE KOOP:
zeer mooie Duitse herder
pups. Keurfok. Met stamboom. Ouders H.D.-vrij. Inl. G.
Willekes, Barchemseweg 4,
Ruurlo, tel. 05735-1217.

p.v. 16,- slechts 8,-)
IN DEZE MAAND OP:

COLORANCE
Alkali- en ammoniavrije kleurshampoo
met een enorme
houdbaarheid.
Zéér mild voor
haarstruktuur en
hoofdhuid.
Hierdoor ook
ideaal in combinatie meteen
permanent; de
zgn. COLORPERM.
Er zijn 18
prachtige
tinten.

• TE KOOP:
Kool, tomaten, selderij, peterselie, courgettes, komkommer, augurken, sla, bieten, asters en droogbloemplanten. Bieslookpollen D.
Klein Geltink, Schuttestraat 1,
tel. 05752-1498, Vorden.
• TE KOOP:
grote eikehouten eettafel
met ingelegd bovenblad. Jugendstil. Tel. 1366.

Stekplanten

Playback-soundmixshow
tijdens de Braderie (Ludgermarkt te Wichmond)

kan vanaf nu geschieden
bij H. Menting
Dorpsstraat 25 - Wichmond
Tel. 05754-285

Sluitingsdatum 15 juni

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.
Bij een sterfgeval k u n t u dag en naeht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver/orgen wij op stijl volle wijze de uit vaart.

MONUTA

f loralia V0iw./kind.

Kettelerij

100 gram

Receptie van 15.00 tot 16.30 uur
in Hotel Bakker te Vorden.

Contactjes

do. 19 mei 3-4 uur

Wij danken U voor dit alles héél hartelijk.

Margriet l aan 31, Vorden
Mei 1988

7251 LR Vorden, mei '88,
Hamsveldseweg 8.

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

Gebr. gehakt

500 g 5,98

APPELVINK

familie W.M. Haring

Kerkelijke inzegening
om 12.30 uur door ds. Klaassen
in de N.H. kerk te Vorden.

Herman en Annie
Rutgers

2,98

Alle hartverwarmende brieven en persoonlijke aandacht zijn van grote waarde en van blijvende betekenis
voor ons.

De huwelijksvoltrekking
zal plaatsvinden om 11.45 uur
in het gemeentehuis te Vorden.

Ook namens onze kinderen,
willen we iedereen hartelijk
bedanken, die op welke wijze
dan ook heeft bijgedragen, om
de dag van 11 mei voor ons onvergetelijk te maken.

100 gram

Runderworst

gerookt of ongerookt

Eefke Albers

Vorden, mei 1988.

500 g 4,98

Rauwe ham

Ben Wagenvoort

Gerrit en Toos
Uenk-Schröer

• VERHUISD
van de Leuke 6 naar Emmaplein 5, postcode 7251 ES,
M. Ruesink en J.H. RuesinkArfman. Ons tel.nr. blijft
05752-1643.

Verse worst

In plaats van kaarten

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties, bloemen en kado's,
ter gelegenheid van ons huwelijk ontvangen.

• ATTENTIE:
Uw adres voor de aanst. feestdagen: verse haantjes, kip
en eieren, enz. Poeliersbedrijf
Rossel, Nieuwstad 45, tel.
1283.

Entrecöte's 259

TIP VOOR DE
BOTERHAM:

Ton en Astrid Lauckhart
Ruurloseweg 20
7251 LK Vorden.

• TE KOOP:
Langgat boormachine (oude), tel. 05752-6737 (na
18.00 uur).

f^ mm f\

Voor heren
deze maand
50% korting
op alle kleuringen

Dag en nacht bereikbaar.

Zutphenseweg 21, Vorden, Tel. 05752-1215
Hogestraat 26, Dieren, Tel. 08330-22109

t'itvaartcentrum: Vorden, Het .lebbink 4. 05752-2749
Noor informatie over uitvaartverzekeringen:
A.C i. Berentlsen. Strodijk 9. \ orden. 05752-1844

alle soorten
batterijen voor uw
hoort oestel

qe> juwelier

siemerink

<x> opticien

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

Kwekerij
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg
Tel. 05753-1395

zutphenseweg 7 - vorden

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

Bij inlevering van deze bon

KaneelSuikerbollen

GEWELDIG
LEKKER!
van f 2,95 voor

2,45

't winkeltje in vers brood en banket
Voor uw rijopleiding naar

autorijschool

Horstman
De Eendracht 3
Vorden
tel. 05752-1012

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

18 Koopwoningen, waarvan 4 met premie-A

Mooi wonen in landelijk Vorden
plan Addinkhof

Heerlijk rustig en landelijk, maar slechts op
enkele kilometers van Zutphen en haar voorzieningen, ligt het plaatsje Vorden.
Intermed BV. in Dieren realiseert hier het
nieuwe bestemmingsplan Addinkhof, waar
na de bouwvakvakantie gestart zal worden
met de bouw van
4 premie A-woningen (tussenwoningen)
4 hoekwoningen, met de mogelijkheid
voor carport of garage.
10 riante halfvrijstaande woningen,
type 2-onder-1 kap, met garage.

HELPT U ZE GOED
OP WEG MET SPAREN?

De bij de gemeente Vorden ingeschreven
gegadigden genieten de voorkeur.

Presentatie-avond
op donderdag 19 mei a.s.
in het Dorpscentrum,
Raadhuisstraat 6 in Vorden.
Van 19.30 tot 22.00 uur.
Voor informatie en verkoop:
Rebo Makelaardij bv
Harderwijkerweg 93 6952 AE Dieren
Telefoon 08330-27321.

Wilt u meer weten over deze woningen?
Dan bent iwan harte welkom op onze presentatie-avond op donderdag 19 mei a.s. in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden.
De zaal is geopend van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Wie

wil ons komen assisteren?

Kleine kinderen sparen nog niet
zelf. Maar je kunt niet vroeg genoeg
beginnen om het ze te leren. Bijvoorbeeld met de Piek-Fijn Spaarrekening, speciaal bedoeld voor de
jeugdigen van O tot 11 jaar.
Een spaarvorm met een extra hoge
rente.
Zo leert u de kleintjes heel snel wat
het betekent om op de kleintjes te
passen. Met als prettige bijkomstigheid dat u meteen een aardig bedrag
voor ze onbouwt.

Een ideaal begin voor baby's, peuters, kleuters en lagere-schooljeugd.
Informeer er eens naar. Of vraag naar
de speciale folder "Jongeren Spaarplan".
Loop even binnen bij een van onze
kantoren. En neem de kleine dan gerust even mee. U bent samen van harte welkom.

Jong gespaard is oud gedaan.

Ie ofte monteur
gevraagd
moet zelfstandig k^hen werken.
Een echte

JAGERSKIJKER

Sollicitaties:
AUTOBEDRIJF

met hand gecoated lenzen voor grotere
lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de
merken

Groot

Centraal er^pstelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.
RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12 LAREN (GLD) Dorpsstraat 5. LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.

Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse
Rondweg 2 - Vorden - Tel. 1794
WAPEN- EN SPORTHANDEL

ONZE SCHOENEN SPAREN

Matten
steeds

JoeltreffenJI

Zutphenseweg 9 - Vorden - Tel. 05752-1272

MEPHISTO
UW ENERGIE, DUS LANGER

Hotel-Café-Restaurant
Bakker in Vorden
vraagt voor spoedige indiensttreding

JONGE DAME voor de
Huishoudelijke Dienst

FIT BLIJVEN
De verende hak,
beschermt uw rug en
uw gewrichten
Schuimrubberen
schokdempende tussenzool
Aan de voet aangepaste
polstering en heerlijk
zachte inlegzool
Voor dames, heren en
kinderen

Wullink Vorden

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

* Werktijden 07.00 tot 15.00 uur.
* Werkzaamheden omvatten alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden.
* l nel. warme maaltijd.

Terrasschermen
Zonneschermen
Rolluiken
Rolgordijnen

Telefonische inlichtingen en voor
het maken van een afspraak voor sollicitatie:

Dorpsstraat. 24 -Tel. 05752-1312

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten
vlakhangende

Zonwering

HELP ONS HELPEN
Collecte van 23 mei t/m 5 juni 1988

't winkeltje in brood en banket

Voor een goed advies
naar
interieuradviseur

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

Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Donderdag 19 mei 1988
50e jaargang nr. 7

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Twee dagen gezellige sfeer

Jon Gelre

g

verenigde

nuttige met het aangename
De afdeling Vorden van Jong Gelre hield dit weekend haar voorjaarsledenvergadering in de Kapel in het buurtschap Wildenborch. Het nuttige werd hier met het aangename verenigd, want na afloop van deze onder voorzitterschap van Els Abbink
gehouden vergadering konden de dames en heren eikaars krachten nieten op de
schietbaan van de Wildenborchse schietvereniging.

Sekretaris Jan Eskes gaf in zijn jaarverslag een overzicht van de vele gebeurtenissen uit het afgelopen jaar
zoals o.m. de kulturele wedstrijden en
vele aktiviteiten op sportgebied.
Penningmeester Karin Boers maakte
bekend dat de afdeling Vorden nog
steeds een gezonde afdeling is.
In het najaar zullen er bestuursverkiezingen worden gehouden waarbij de

aftredende leden Marinus Bouwmeester en Jan Eskes zich weer herkiesbaar stellen.
Volgend jaar bestaat de afdeling Vorden 75 jaar. Dat zal in het najaar 1989
gevierd worden met onder meer een
revue en een receptie. Wellicht wordt
er ook nog een jubileumboek samengesteld. In het kader van dit jubileum
zal er in augustus aanstaande een bak-

fietsenrace naar Parijs worden gehouden.
De uitslagen van de schietwedstrijden
waren als volgt:
Dames: 1. Karin Boers; 2. Els Abbink;
3. Ina Broekgaarden.
Heren: Jan Willem Abbink; 2. Gerard
Scheffers; 3. Jan Schieven.

BURGERLIJKE STAND
Gehuwd:

S.T. Zents en G.W. Borgman
B.A. Heijenk en MJ. Doornbos
G J. Uenk en C.T.M. Schroer
Overleden:

A. Bosch, oud 78 jaar.

Vogelvereniging 'De Vogelvriend' zorgde voor prachtige vogeltjes
"Natuurlijk hebben met het mooie weer verschillende mensen een bezoek aan het zwembad gebracht,
toch is de Ondernemersvereniging dik tevreden. Een zeer gezellige sfeer. De winkeliers, zo is imj verteld,
hebben goede zaken kunnen doen", aldus een reaktie van de voorzitter van de Vordense Ondernemersvereniging, Wim Polman.
Deze vereniging organiseerde de afgelopen dagen een aantal aktiviteiten,
dat vrijdag reeds begon met een weekmarkt die werd opgeluisterd door
draaiorgelmuziek. De jeugd tot en
met 7 jaar kon zich 's middags naar
hartelust uitleven bij een teken- en
kleurwedstrijd op het Marktplein.
Voor de wat grotere kinderen was er
zaterdag ook een dergelijke wedstrijd

georganiseerd. Voorts was er deze zaterdag volop muziek in de kom van
het dorp.
De bezoekers, waaronder vele gasten
van de omliggende campings, konden
onder meer genieten van een optreden van de beide plaatselijke muziekkorpsen 'Sursum Corda' en 'Concordia'. De boerenkapel 'De Achtkastelendarpers' en 'Nederlands Jongste

Jeu de boules in
Sinds de vorige week heeft Vorden op het terrein van Café-Restaurant 't Wapen
van Medler een jeu de boulesbaan. De eigenaar en exploitant, Ant. Ejjkelkamp,
vond het na twintig jaar werken in de zaak tijd voor iets nieuws.

De Vordenaar kwam in contact met
het spel tijdens een vakantie in Frankrijk. "Ik vond het erg leuk om naar te
kijken. Doordat onze nieuwe parkeerplaats eigenlijk aan de ruime kant is,
kwamen we op het idee om wat ruimte te maken voor een jeu de boulesbaan. We hebben contact opgenomen
met een vertegenwoordiger van de
Nederlandse Jeu de Boulesbond uit
Apeldoorn. Toen was het snel geregeld", aldus Ant. Eijkelkamp. "Je kunt
natuurlijk ook denken om een mid-

getgolfbaan aan te leggen maar die
zijn er voldoende in de omgeving",
voegt de restauranthouder er aan toe.
Het resultaat mag gezien worden. Een
afgescheiden baan van dertig bij veertien meter, waarop een soort gravel is
aangebracht, biedt de liefhebber van
de van oorsprong Franse balsport onbeperkte mogelijkheden. Materiaal
heeft de eigenaar zelf beschikbaar.
Natuurlijk zit er een commerciële bedoeling achter dit project. "We stellen

Weekend
recept
slagerij
Vlogman
Gebakken entrecötes
Entrecótes waaraan nog een mooi randje vet zit worden door fijnproevers als het smakelijkste stukje vlees van het rund beschouwd.
Reken voor entrecötes met een romige paprikasaus voor 4 personen op 2
entrecötes van elk 250 a 300 gram.
Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met zout, peper
en(veel) paprikapoeder. Verhit 50 gram boter en voeg er 3 eetlepels(zonnebloem)olie aan toe. Wacht tot het schuim van de boter voor een groot
gedeelte is weggetrokken. Bak het vlees er in 8 tot 10 minuten aan weerszijden bruin in. Laat het vlees hierna 10 minuten rusten.
Verwijder de helft van het boter- en oliemengsel uit de pan. Fruit in het
resterende mengsel l ragfijn gesnipperd uitje en voeg er, zodat de ui wat
kleur begint te krijgen, l uitgeperst teentje knoflook aan toe.
Strooi er vervolgens l eetlepel paprikapoeder en 2 theelepels bloem door
een zeefje over. Roer alles goed door elkaar en voeg vervolgens een beetje zout, l deciliter gezeefde tomaten (uit pot of pak), l deciliter rode wijn
en l deciliter bouillon (eventueel van tablet, korrels of poeder) toe. Blijf
zolang roeren tot een licht gebonden saus is verkregen.
Laat de saus gedurende 5 minuten zachtjespruttelen. Roer er % liter
crème fraïche (op kamertemperatuur) door en laat alles nog even tot aan
het kookpunt komen.
Snijcl het vlees eventueel schuin in niet al te dunne plakken. Leg ze zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model op een voorverwarmde
schaal. Schenk een deel van de saus over het vlees en dien de rest ervan
in een sauskom op.
•
Tip: geef er haricots verts of spercieboontjes en kleine gekookte of gebakken aardappelen bij.
Bereidingstijd: 30 a 40 minuten - energie per portie: ca. 1850 kj (445 kcal)

Orkest', zorgden voor een afwisselend
muzikaal programma. Zij die geïnteresseerd waren in dammen of schaken
konden dit doen op twee grote speelvelden nabij de Kerk en de Tuunte.
Tussen al deze ontspanning door hadden vele Vordense ondernemers diverse voordeelakties gepland waar de
konsument zijn voordeel mee kon
doen.

Wehme-bewoners dolblij
met volière

wel een consumptie verplicht. Bovendien hebba^we een speeltuin voor de
kinderen,^P het hele gezin 'van acht
tot tachtigTan bij ons terecht. De contactpersoon van de landelijke vereniging is laaiend enthousiast. Volgens
hem zie je accommodaties als de onze
maar heel^fcinig".

tW.l
De heer ArïTEijkelkamp
hoopt dat er
voldoende belangstelling in de omgeving ontstaat zodat er een vereniging
kan worden opgericht. "Dat zouden
we bijzonder prettig vinden. We moeten eerst maar eens afwachten. De
reacties zijn om te beginnen erg positief'.

buitensportdag
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
neemt maandag 23 mei (Tweede Pinksterdag) in Geldermalsen deel aan de
provinciale buitensportdag. Vorden
doet mee met een herenvoetbalteam,
een damesvoetbalteam, een heren
touwtrekteam en één of twee volleybalteams. De teamsporten worden
's morgens gehouden, 's Middags is de
mogelijkheid om individueel sport te
bedrijven met als inzet Sportman of
Sportvrouw van Jong Gelre 1988

Zaterdagmorgen was de recreatiezaal van de Wehme volledig bezet met genodigden en huisbewoners. De
heer B. Bekman, voorzitter van de Stichting Bejaardencentrum de Wehme, begroette speciaal de afgevaardigden en bestuur van de vogelvereniging 'De Vogelvriend', de heer en mevr. Weevers van drukkerij
Weevers en mevr. Rouwenhorst, de vroegere direktrice. "Het heeft wel een tydje geduurd, maar het laatste bouwwerk kan nu opgeleverd worden", aldus de heer Bekman.
geheel kosteloos gedaan. "Dat een
vereniging zich zo inzet voor een goed
doel verdient een pluim, maar laten
wij nu maar eens gaan kijken naar de
volière", aldus de voorzitter, de heer
Bekman.
Ook de heer Kettelerij, van de fa.
Gebr. Kettelerij, werd nog genoemd
in verband met de keurige aanleg van
de volière, ingepast in het tuinplan.
Buiten aangekomen kon men de
prachtige volière aanschouwen, met
een nacht- en een dagverblijf voor de
dieren.
De volière werd gebouwd door Timmer- en Aannemersbedrijf Groot
Roessink. De geldmiddelen hiervoor
werden beschikbaar gesteld door
drukkerij Weevers, die in december
haar nieuwe drukkerij opende.
Als buren boden de heer en mevr.
Weevers toen een cheque aan ter
waarde van 5000 gulden voor bovengenoemd doel.

Ruim vierhonderd
deelnemers
Voorjaarstocht
De fraaie weersomstandigheden hebben zondag wat betreft de Voorjaarstocht van de VRTC 'De Achtkastelenrijders' een rekord aantal deelnemers
getrokken. Ruim 400 personen maakten van de gelegenheid gebruik om de
tocht mee te fietsen en daarbij tevens
de Vordense kastelen van dichtbij te
zien, want bij alle afstanden waren deze kastelen in de route opgenomen.
Circa 250 personen gingen voor de 40
kilometer van start. Deze fietsten een
route in de omgeving van de Keyenborg, Varsselring en Linde.
Voor de afstanden 80 en 120 kilometer
waren circa 170 fietsers van de partij.
Deze tochten gingen resp. richting
Doetinchem, Uzervoorde, Slangenburg en de 120 km richting Wehl,
's Heerenberg. Start en finish waren
bij café-restaurant 'De Herberg'.
De 'Achtkastelenrijders' organiseert
van 20 juni tot en met 23 juni haar jaarlijkse Avondfietsvierdaagse.

Hierna kreeg een ieder eerst een kopje
koffie aangeboden. De kok had gezorgd voor een leuk aangekleed gebakje in de vorm van een vogeltje.
Vervolgens kreeg de voorzitter van
'De Vogelvriend', de heer Th. Eijkelkamp, het woord. Mevr. Rouwenhorst
en de voorzitter van de bewonerscommissie, de heer Van Loenen, werden
naar voren gehaald, waarna ze uit handen van de heer Eijkelkamp het eerste
vogeltje, een valkparkiet in een kooitje, ontvingen. De heer Bekman benadrukte nog dat de vogeltjes niet bijgevoerd mogen worden, de verzorging
gebeurt alleen door de heer Schurink,
met steun van 'De Vogelvriend'.

De heer Th. Eijkelkampjnaakte hierna bekend welke vogels werden aangeboden.
Het betreft o.a.:
— Japanse meeuwtjes;
— Zebravinkjes;
— Oranje wevers;
- Bandvinken;
- Kanaries;
- Diamantduifjes;
- Lachduiven;
- Valkparkieten en
— Japanse kwartels.
Ook het inrichten van de volière werd
door de leden van 'De Vogelvriend'

De Wehme-bewoners keken hun
ogen uit toen de heer J. Jansen van
'De Vogelvriend' de vogeltjes los liet.
De dieren waren nog wel wat onwennig maar zij zullen zich gauw thuisvoelen in hun nieuwe verblijf.
In deze tijd van het jaar, de broedtijd,
was het moeilijk om aan dieren te komen, maar door de inspanning van de
leden van 'De Vogelvriend' is het goed
gelukt. In het najaar komen er nog enkele vogeltjes bij.
Na nog een drankje genuttigd te hebben, dankte voorzitter Bekman allen
voor hun aanwezigheid en de belangstelling.

IS ONZE VEILIGHEID U
EEN STUKJE VRIJE TIJD WAARD?

vrijetijdskleding

DAMESSTREEP
COMBINATIE-SET
leuk shirt met schoudervulling en
bijpassende harembroek
kleuren: rood wit, kobalt wit, groen wit

Het Korps Nationale Reserve (NATRES)
werd 40 jaar geleden opgericht en
bestaat uit vrijwilligers, die in hun
vrije tijd worden opgeleid om zodra
dat nodig is, een belangrijke rol te
spelen bij de beveiliging van ons land.
Bij oorlogsdreiging nemen zij onmiddellijk de bewaking op zich van vitale
punten, zoals bruggen, stations en
dergelijke. Punten, die in eerste instantie van belang zijn voor een
ongestoorde mobilisatie, maar die
ook daarna moeten worden beveiligd, tegen bijvoorbeeld sabotage.
De NATRES-vrijwilligers zijn dan het
eerste op hun post. Dat kan, want
die post is in of dicht bij hun woonplaats. Dat heeft bovendien als voordeel dat zij het gebied dat zij moeten
bewaken kennen als hun broekzak!

Shirt 29,-

Om op hun taak berekend te zijn,
oefenen zij regelmatig, in totaal zo'n
100 uur per jaar. Die tijd is verdeeld
over oefenavonden van 3 a 5 uur en
oefendagen (5 a 8 uur) in het weekend. Voor deze oefeningen ontvangen zij een tegemoetkoming in de
kosten.
Is onze veiligheid u
een stukje vrije tijd
waard? Vraag dan
meer informatie,
door onderstaande
bon in te sturen.
Voorwaarde is wel
dat u uw militaire
dienstplicht achter de rug
heeft (of een andere militaire
opleiding). En dat uw leeftijd tussen
19 en 50 jaar ligt.

1948-1988

BON

Harembroek 39, -

Ik wil graag meer informatie
over de NATRES

m/v

Naam:
Adres

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 1 3 - RUURLO

Postcode:

Prov

Woonplaats: -

LOCHEM

Registratienummer: In een ongefrankeerde enveloppe sturen aan
NTC, Antwoordnummer 10100, 2800 VB Gouda

de Tuinen
van de Wiersse,
Vorden
open op
2e Pinksterdag
23 mei
van 10.00-18.00 uur
Entree f 4,- p.p.
Gratis parkeren.

c

.
Wilt u dat? Maar hoe dan?
B IJ Verdienste? En bij wie? Wat is er voor,
en wat er tegen?

W/j hebben graag druk werk
met uw drukwerk

Meer weten?

DRUKKERIJ

Bel dan vandaag nog met Wal ra (van de uitzetten). Daar werken meer dan 300 vrouwen (de helft al langer dan 5 jaar!) parttime als adviseuse-verkoopster van hoogst modieus linnengoed. O p provisie, l nf ormeer ook eens. Pak nu de telefoon voor
gratis informatie over de mogelijkheden voor U.

NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN
TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

WALR A heerlijk om in huis te hebben
Molenstraat 5 - 5581 JT Waalre - Tel. 04904-15858.

WEEVERS

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S
Al ons

Badgoed
koopt U nu voor

halve prijs
Dames, heren en kinderen
zwembroeken en badpakken

Kleurenfoto's van absolute topkwaliteit, formaten 9x9,
9x11,5 en 9x13 cm afhankelijk van uw film, voor slechts
49 et. per afdruk. Dat is nog eens goed nieuws voor
fotograferend Nederland.
30% grotere kleurenfoto's, formaten 10x10, 10x13 en
10x15 cm'afhankelijk van uw film, slechts 59 et. per afdruk.
Het ontwikkelen kost maar 4,50 en nabestellingen levert
Fotohome vanaf 85 et. per afdruk. Profiteer ook van
onze ontwikkelservice en breng uw filmpje snel
naar uw Fotohome dealer.

CMratt

50%KLCURINFOTO'S AOft

Formaten 11x11, 11x14 en 11x16,5 cm per stuk voor slechts ^J J %T m O
Modecentrum

UW FOTOHOME DEALER:

Sig. Spec. Braam - Burg. Galleestraat 10a - Vorden
Ruurlo

Sig. Mag. Tante Pietje - Dorpsstraat 17a - Ruurlo

.meer kwaliteit voor uw foto's

B ^^

Bl

^^V

^kl

1^ m ^

j^l

1%^»

9

• ^m, m

Wij tonen U de nieuwste modellen in:

M IL^^'%^1

RUNDLEDER en LAMOUS

HELMINK meubelen en tapijt
Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

J-W. Hagemanstraat 3-7
Tel. 05454-74190

Totaal 8000 m2 WOONIDEEËN
blank eiken
honingkleur
geloogd grenen
Een drankje
donker eiken
staat voor
alpine wit
U klaar

DE RABOBANK VORDEN
PAS AFGESTUDEERDE HAVO-., VWO'ER
Kandidaten die voor het hier geschetste
traject in aanmerking komen, voldoen aan
de volgende eisen:
- Diploma HAVO met de vakken
Economie, Handelswetenschappen en
Recht.
- Diploma VWO met de vakken
Economische Wetenschappen en Recht.
- Interesse in een bancaire loopbaan.
- Goede commerciële en contactuele
kwaliteiten.

Gedurende deze periode volgt de
kandidaat de opleiding commercieeladministratief medewerker bankbedrijf,
waarvoor hij/zij één dag in de week naar
school gaat.
Daarnaast doet de kandidaat ervaring op
gedurende 20 a 30 uur per week in de
diverse werkzaamheden op de bank.

,,'N IBINK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo
Jan Zoeteman J r.

Hout bestellen

Harmsen
bellen
Tel. 05752-1486

Een snelgroeiend Landbouwmechanisatiebedrijf met
officiële dealerschappen van vooraanstaande merken,
o.a.:
- Case-International
- Shibaura
- Deutz Fahr
-Selz
enz.

(m/v)

Indien u voor dezevfunctie belangstelling
heeft, kunt u dit, uiterlijk 1 juni a.s.
schriftelijk kenbaar maken aan:

In het kader van de opleiding zal de
kandidaat - op basis van een 2-jarige
leer-arbeidsovereenkomst - in dienst
treden van de Ratfobank.

Op de boter en kaasboerderij

Industrieweg 13
Postbus 116 - 7250 AC Vorden

Zij biedt een

Na de opleidingsperiode is in principe
aanstelling in een passende commerciële
en/of administratieve functie mogelijk.

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

LMB Vorden bv

verleent op persoonlijke wijze, uiteenlopende bankdiensten
aan bedrijven, particulieren en instellingen.

de mogelijkheid om opgeleid te worden
voor commercieel/administratieve
functies.

bielzen
te koop. Uitzoeken maar!

GRANDIOZE MEUBELSHOW
VAN 10.00 tot 17.00 uur

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

vraagt voor spoedige indiensttreding

Rabobank Vorden
Postbus 28
7250 AA Vorden

een ervaren

VERKOPER

t.a.v. Ing. J. Krooi.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die over aantoonbare verkoopcapaciteiten beschikt en een gedegen
kennis van onze branche heeft, goed in teamverband
kan werken en zich bestand weet tegen agressieve concurrentie in de handel.

Rabobank S

De Rabobank biedt een goede honorering
en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden.

Tevens zoeken wij op korte termijn
een ervaren
CASE-INTERNATIONAL
MONTEUR
Sollicitaties binnen 10 dagen schriftelijk te richten aan
bovenstaand adres t.a.v. dhr. G. Verbeek.

BUS BESTELLEN?
HARREN

*S58S
DAMES BLAZERS
gestreepte seersucker /• n O C
van 79,- Pinksterprijs 49,90

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

UNI
DAMES BLOUSES

SPORTIEF
DAMES JACK

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

een zeer uitgewerkt jack
met leuke prints.

met vleermuismouw
van een zeer bekend merk

Bijpassende Bermuda QQ Q-van 49,- voor Z9 f 9t)

van 79,95
pQ Q Pinksterprijs O «J, «Ju

van 49,95 QQ Q|Pinksterprijs O u, «l U

CITY LIFE T-SHIRTS

UNI MINI ROKKEN

BOXER SHORTS

Amerikaans gestreept model
met knoopsluiting

in vele kleuren
100% katoen

in strepen en dessins
1 00% katoen

Normaal 17,50
,.- Q.Pinksterprijs 1 4,9 U

Normaal 19,95 *m
Pinksterprijs 14,

Normaal 7-50.
Pinksterprijs 4,

Bijpassende rok
/IQ OEI
van 85,- voor 49,93

voorheen GTW reizen
HAVI Tel.:
05758-1334

U moet nog reserveren voor 't jaarlijkse
bedrijfsfeest?

KINDERSWEATERS
een zeer ruim assortiment
met en zonder prints.

DAMES
SPIJKERBROEKEN
in stone washed den i m
een zeer uitgewerkte broek

Ze zijn er voor de
|.
P i nksteren reeds vanaf
14,

Ruime keus in sportschoenen
o.a. Brown/es, Ad/das
vanaf

49,95

Normaal 65,--..
Pinksterprijs 4!J,~

DAMES MANTELS

't Pantoffeltje in Vorden heeft nu 'n veel grotere
capaciteit. Ook wat de keuken betreft.

in vele modellen en kleuren
Alleen deze week geven wij
speciaal voor Pinksteren
op alle mantels

Maar met behoud van die nostalgische sfeer.
Eigenlijk uniek in deze omgeving, eigen
parkeerplaats en airconditioned.

25% korting
Dat zit goed!
Duits topmerk

in verschillende modellen
vanaf

Gezond heidssandaal

w\
: § j ir.li

i. r

M™

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.
Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.
ediner.

U

SPAAR MET ONS
GOUD. ZILVER. BRONS

Droogte! Bel Berends Watertechniek

Bouw en houtbond FNV

Zomerverzilvering

Complete Tuinpomp met zuigset, stekker,
schakelaar en handgreep.. Voor een zeer speciale prijs.
Uit voorraad leverbaar: sproeiers, slangen en accesoires.
Wij verzorgen ook gaarne uw grotere beregeningsinstallaties.

G. Berends
Aral Nederland is
25 jaar jong! Profiteer daarom van onze grandioze
jubileumspaaraktie. Doe
mee. Tank bij Aral benzine,
diesel of gas. Want tot l juni
lf)HH krijgt u bij iedere 5 liter
gratis een zegeltje.
Met 55 zegeltjes heeft
u een volle spaarkaart en
meteen al recht op een van

die prachtige gouden,
zilveren of bronzen jubileumartikelen. Hoe meer volle
spaarkaarten, hoe kostbaarder uw gespaarde arti
kei. Kom dus snel tanken!
Bovendien helpt u
mee om onze Nederlandse
Invalide topsporters,
verenigd in de N.I.S., aan de
Paralympics '88 te Seoul
in Korea te laten deel-

nemen. Want voor elke volle
spaarkaart geeft Aral een
bijdrage aan de N.I.S.
Dit betekent meer
topsporters naar Seoul.
En dus meer kans op
goud, zilver en brons voor
hen, én voor U. Tot ziens
op ons Aral tankstation!

op dinsdag 24 mei
zaal „de Herberg" van 19.00-21.00 uur
op donderdag 26 mei
zaal „Schoenaker" van 19.00-21.00 uur

Lindeseweg 19 - 7251 N J Vorden - tel. 6730 - privé 6480
Voor R.B.S. laatste tegoed staat en
voor de schilders V.T.U.-formulier
meebrengen.
DeP.V., het Hoge 16

video bij

FotoReesinck

Attentie!
De aktie is wegens groot succes tot nader order verlengd.
Bovendien dubbele zegels bij elke 5 Itr. benzine, diesel of gas tot 6 juni a.s.
Aral Service Station E.WA. v.d. Wedden, Zutphenseweg 30, Vorden

O

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 belangrijk is en dat goedkoop maar al te
vaak duurkoop is.

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost
MEER GELD!

NORDE

fons Jansen

VERZEKERINGEN

Anno 1870
Lievevrouwestraat
Telefoon 05750-12'

installateur

.14, Zutphen.

DAG EN NACHT BEREIKBAAR

- Ziektekosten
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opstal en
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
- alle soorten van Motorvoertuigen
enz.

erkend gas- en watertechnisch
""Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aapleg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Nieuwstad 37 Zutphen,'S05750.12129

De Zutphense begrafenis Stichting

TIJD. ADRES: HOETINKHOF 75 - VORDEN - TEL. 05752-1967

KUK UIT!
Het drukke verkeer vandaag de dag vraagt veel oplettendheid.
Een fractie van een seconde kan fataal zijn.
Snel reageren op wat u in een flits ziet is geboden.
Goed zien is daarom erg belangrijk.

-Recsinck

ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

Een onafhankelijk en betrB^jaar advies in:
Burg Gallcestraat 60
7251
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

SONY CCD V50E
De eerste'camcorder met digitaal geheugen. Beelden, tek- ^^
i^ak^a*
sten en tekeningen "J^^^j^j,^
slaat u op om later te IIF^BT%iT^aT|
mengen met andere
opnamen. Wij de- ^^^
monstreren 'm ^^^\
fotohandel
graag voor u
vakfotografie

Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimt^^
3 min. va^Pbt NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, fransporten in binnen- en
buitenland.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

Voor iedereen!
Weet u zeker dat u goed ziet?
U krijgt het antwoord na een gratis ogentest.

Laat uw ogen elk jaar testen.
Do's wel zo veilig in '\ verkeer.

Oö juwelier

siemerink

opticien

zutphenseweg 7 - vorden

LAAT NU DE ZON MAAR KOMEN

vil/

3 STUKS: 25,-

\ ^

•• :;^pE^:'^^iKl '
ïrj file rtsatenj In alle kleuren en in Ik v/eet niet hoeveel modellen.

'

IER 3 liUKS V00R VIJF EN TWINTIG GULDEN!

Art.nr.4163

TOPGEMAKVOOR
"MOEILIJKE" VOETEN
Voor "moeilijke" voeten biedt deze
sandaal de oplossing. Verwisselbaar
supplement, dus geschikt voor losse
steun. Een schoen die ieder uur van
de dag als gegoten zit.

Vo/op aktuele
en

Wullink Vorden

betaalbare motie.

RUURLO

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg
Markt Vorden
Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

Tegen inlevering van deze

10 Kokosmakronen 4,-

WAARDEBON

55 et. per stuk

• 1 GROTE

1 pak Witte Bollen 1,Grof volkoren, Fijn volkoren
Vissers volkoren
1,95

op vrijdag 20 mei

NATTE
s

KEEK
v

van 6,50
voor

N

s

DERDE BLAD

CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

Donderdag 19 mei 1988
50e jaargang nr. 7

VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

Feestelijke muziekdag op
Lhno „'t Beeckland"

Zelos Zelhem - 25 jaar
Koffieconcert

Zwart-wit:
hét modethema
voor de jonge mode
deze zomer

m.m.v. leselkapel en The Keys
in de feesttent ,^luimerskamp" te Zelhem

Nu het weer steeds aangenamer wordt,
is het tijd om eens te kijken naar (hoog)
zomer collecties van de verschillende
merken. A Is we die collecties bekijken
valt ons op dat er naast de marine-look
(marine-wit en ook veel met rood) en de
vele roosjes prints nu duidelijk het
zwart-wit thema naar voren komt.

Maandagmorgen 23 mei
2e Pinksterdag

leselkapel
De „leselkapel" is een regionale kapel, bestaande uit 18 muzikanten
en 2 geluidstechnici en een zangduo, waarvan de manspersoon tevens
dirigent is van de kapel. Zg brengt uitsluitend originele Egerlandermuziek en Tsjechische blaasmuziek.
In 1985 werd ter gelegenheid van het
10-jarig bestaan de eerste LP opgenomen. Sedert oktober 1981 staat de „leselkapel" onder muzikale leiding van
Albert Ketz uit Zelhem, die zelf begon
als muzikant op tenorhoorn in mei
1976.
Onder zijn bezielende leiding won de
kapel in juni 1983 hetKapellenfestival
in Laren-Gelderland.
In oktober 1984 werd de kapel kam-

pioen van Oost-Nederland tijdens een
concours te Huissen.
De „leselkapel" treedt hoofdzakelijk
op bij aanvraag voor zeer uiteenlopende festiviteiten. Sedert januari 1988 is
de kapel in originele Beierse Lederhose gestoken en heeft nu een geheel
nieuw aanzien gekregen.
Van een echtpaar dat de kapel een
zeer warm hart toedraagt, kreeg de
zangeres een „dirnd'l" geschonken.

Popkoor The Key*s
Woensdag 11 mei werd op de Chr. Lhno „'t Beeckland" een muziekdag gehouden. Leerlingen van deze
Vordense school brachten allerlei klassieke en lichte muziek ten gehore. "Het doel is om aan elkaar te laten zien wat voor talent op muzikaal gebied we hier op school hebben", legde MarjaNiezink, de organisatrice van deze dag, uit
En dat talent bleek inderdaad aanwezig te zijn. Enkele hoogtepunten waren het klarinetoptreden van Denise
Hofman (een leerlinge van de Vordense musicus Joop Boerstoel) en het
pianoduo Yvonne Besselink/Amanda
Evenboer.
Verder werden er door diverse andere
solisten en groepjes leerlingen muzikale bijdragen geleverd op dwarsfluit,
lyra en piano.
Deze muzikale gedeelten werden afgewisseld door moderne dans en

soundmix-optredens. Ook brachten
enkele klassen zelfgemaakte liederen
ten gehore.

Laatste lesdag 4e klussers
Omdat woensdag 11 mei de laatste lesdag van de 4e klassers was, werden deze leerlingen extra in het middelpunt
gezet. De docenten zorgden voor een
cabaret, waarbij een aantal gebeurtenissen uit de afgelopen 4 jaar de revue
passeerden. Ook was een uitgebreide
parodie op de soundmix-rage een on-

Pieterpad milieu estafette
Iedere inwoner van Vorden heeft wel eens de handwyzer gezien die vanaf de oprylaan naar het gemeentehuis wyst naar de St. Pietersberg en naar Pieterburen, achtereenvolgens in het uiterste zuiden en uiterste noorden van ons land gelegen. Het
wandelpad tussen het begin en het eindpunt is 464 km lang, /A*lts voor een auto nog
een flinke afstand. Voor de derde maal wordt van 28 mei t/m 11 juni in etappes de
hele afstand gelopen in georganiseerd verband.

Er zijn misschien mensen die alle
etappes van plan zijn te gaan lopen.
De meesten zullen er één of een paar
meemaken. Voor geestdriftige wandelaars en/of natuurgenieters onder
ons zou men b.v. op 4 juni van Doetinchem naar Vorden kunnen lopen; dat
is 24 km. Door de doorlopers wordt in
Vorden overnacht. VW-Vorden, gemeente en Werkgroep 'Leefbaarheid
Vorden', dragen hun steentje bij aan
een prettige opvang.
De stoet vertrekt uit Doetinchem op 4
juni 's morgens, het verzamelpunt is
daar hotel de Graafschap bij de grote
kerk. Men vertrekt dan richting Het
Zelle.
Misschien zijn er onder ons die wel
graag mee zouden willen, maar voor
wie 24 km te veel is. Doetinchem-Het
Zelle is circa 17 km, Het Zelle-Vorden
maar 7 km. Men is omstreeks de middag bij 't Zelle. Men zou daar bij kun-

nen stappen. Het verzamelpunt in
Vorden is het parkeerterrein van hotel
Bakker, waar de bus van de Stichting
Pieterpad Milieu Estafette staat.
Men komt op 4 juni daar 's midddags
aan en vertrekt de volgende morgen
richting Laren. Dat traject is ook
prachtig om mee te lopen. Men doet
o.a. Het Waliën en de Velhorst aan.
De afstand is slechts 13 km, dus best te
doen, zelfs voor ongeoefende wandelaars. Die dag gaat men tot Holten
(nog 15 km verder) waar overnacht
wordt.
De bus brengt bij iedere etappe de
mensen naar de vorige verzamelplaats terug. Bijvoorbeeld van Laren
naar Vorden, of van Holten naar Vorden. Men kan zich op iedere etappeplaats in laten schrijven als medewandelaar; een bijdrage in de kosten
wordt op prijs gesteld.

Slagerij Rodenburg bekroond
Slagerij Jan Rodenburg is wederom met goud bekroond. En dat wil
zeggen: men behaalde het hoogst aantal te scoren punten - 50 - met
het produkt ACHTERHAM.
De keuring vond eind april 1988 plaats in de Jaarbeurs te Utrecht op
de landelijke vergadering van de Stichting „Het Worstmaakersgilde". Een nationale groep ambachtelijke slagers. Ambachtelijke slagers maken byna alle vleeswaren en worstsoorten in eigen worstmakery.
De produkten die daar worden gemaak staan onder voortdurende kontrole van de Stichting „Het Worstmaakersgilde". Acht verplichte keuringen
- verricht door erkende keurmeesters
- per jaar. Behaalt men per jaar de gestelde norm, dan ontvangt de betrokken slager het jaarlijkse „Gouden
Keurzegel".
Dit zegel wordt aangebracht op zijn in
de winkel hangende Oorkonde, waarop staat aangegeven dat hij is toegela-

ten tot de Stichting.
Tussentijdse keuringen met het top
aantal punten van 50 worden beloond
met het „Gouden Certifikaat"
Zoals thans is geschied.
En waarvan U de kwaliteit kunt keuren en beoordelen.
Waarbij de slager vanzelfsprekend
hoopt dat U het produkt óók bekroond met goud.
Want uiteindelijk moet men het produkt lekker vinden!

derdeel van dit docentencabaret.
De 4e klassers verzorgden tot slot zelf
nog een spelprogramma.
Na afloop boden de 4e klassers de docenten bloemen aan en bleek er voor
het personeel en de examenkandidaten in één van de lokalen een diner gereed te staan.
"Nog noojgfcebben we zo'n geslaagde
laatste lesflf van de 4e klasleerlingen
meegemaaKt", merkte één van de verraste docenten op.

Exposrae
Riek Schagen
Vanwege de grote publieke belangstelling die Riek Schagen tijdens haar
expositie
rond
Hemelvaartsdag
mocht ontvangen heeft zij besloten
om gedurende beide Pinksterdagen
('s middags) opnieuw in haar studio
aan de Enkweg 17a te Vorden een expositie te houden van olieverfschilderijen en gouaches.

Op 25 februari 1987 kwam een tiental initiatiefnemers by elkaar om
een popkoor op te richten omdat men graag in koorverband wilde zingen zonder verplichtingen zoals een kerkkoor die heeft
Er werd een advertentie geplaatst om
leden te werven en Alma Jansen werd
bereid gevonden om als dirigente leiding en „les" te geven.
Tevens werd er een eigen begeleidingsband geformeerd voor de instrumentale ondersteuning.

• NIEUWS IN 'T KORT •
• Operation Friendship
De afdeling Vorden van „Operation
Friendship" organiseert momenteel
allerhande akties om centen in kas te
krijgen voor de komst vanden 22-tal
Amerikanen die in juli een^poek aan
Vorden brengen. Tijdens de komst
van het Amerikaanse gezelschap worden er verschillende evenementen
georganiseerd die uiteraard geld kosten.
Zaterdag 21 mei wordt erop de parkeerplaats van café Jïskes"een „grote" autowasdag gehouden. Voor een tientje
kan men dan zijn of haar auto laten
wassen.
De beide voorgaande keren is dit een
groot succes gebleken. Wil men voo-

Mede door een gevarieerd repertoir
en het enthousiasme van de leden zijn
de eerste optredens voor publiek zeer
succesvol verlopen.
U kunt het allemaal zelf beluisteren
op het Koffieconcert op maandag 23
mei (2e Pinksterdag).
raf een afspraak maken dan gelieve
men te bellen 05752-1688.

CONTACT

een goed
en graag gelezen
blad

Zwart-wit is een thema dat eigenlijk
elke zomer weer terugkomt, maar deze zomer is dat wel zeer duidelijk. Met
name de collectie van Triangle is opgebouwd rond dit thema zwart-wit.
In dece collectie vinden we naast natuurlijk korte (streepjes)rokjes en pantalons ook erg leuk lange T-shirt en
heel opvallend is de wijde „Mariene
Dietrich" pantalon. Deze is van een
tricotstreep en heeft hele wijde pijpen,
echt weer een nieuw beeld.
In de Triangle-collectie is verder nog
een leuk vlot zwart-wit geruite blazer
met korte rok te zien. Dit gecombineerd met een T-shirt, maakt een hele
nieuwe zomerse indruk.
Ook Mexx brengt een (hoog)zomer
collectie ook in de kleuren zwart-wit.
Opvallende modellen hierin zijn
mooie bandplooibroeken, korte topjes met ronde hals en korte blazerachtige jasjes.
Heel anders is het laatste nieuws van
„'t Lievertje", deze brengt vooral felle
kleuren (rood en kobaltblauw) en de
nieuwe roosjes blouses. Naast dit alles
speelt ook de linnen-look (met name
te vinden in de collectie van Clarisse)
gecombineerd met felle kleuren deze
zomer mee.
Maar wil je echt wat nieuws, dan moet
je deze zomer in het zwart-wit gekleed
gaan. Voor degenen die dit niet willen
zijn er echter genoeg andere leuke
combinaties te vinden.
Wil je zien wat er in zwart-wit allemaal
gebracht wordt, kjjk dan hy Visser Mode aan de Burg. G alleestraat in V orden.

Tuinen van „de Wiersse"Vorden
open op Tweede Pinksterdag

VW heeft
zomerprogramma rond
Geen muziekdag meer
De VW heeft het programma voor de komende zomer rond. Een attraktief programma, waarby de vakantieganger uit vele evenementen kan kiezen.

De bekende achtkastelenfietstochten
beginnen op woensdag 29 juni. Daarna elke woensdagmiddag tot en met
31 augustus. Onder het motto 'Kent
Uw bomen' worden er op de donderdagavonden 7 en 14 juli en 11 en 18 augustus wandelingen gehouden op het
landgoed 'Den Bramel'.
Gedurende een viertal maandagavonden te weten 11,18 en 25 juli en l augustus start er een avondwandeling
vanaf het Marktplein langs de mooiste
plekjes van Vorden.
Vanaf maandagavond 4juli t/m maandag 29 augustus is er elke maandagavond beperkte mogelijkheid om het
kasteel Vorden (gemeentehuis) te bezichtigen.
De particuliere pijnbomenverzameling van het landgoed de Belten is op
. 28 juni, 5 en 26 juli en 2 en 9 augustus
te bezichtigen.
De in bedrijf zijnde boerderij van de
heer Bouwmeester is op 19 juli en 26
juli te bezichtigen. De boerderij van
de fam. Mennink kan op 12 juli en 26
juli bekeken worden.
Zondagmorgen 26 juni geeft het Vordens Mannenkoor een concert nabij
kasteel Vorden. Bij slecht weer wordt
uitgeweken naar Hotel Bakker.
Vanaf donderdag 21 juli tot en met zaterdag 23 juli staat Vorden in het teken
van de braderie en kermis.
Zaterdag 30 juli wordt er op het
Marktplein een Kunstmarkt gehou-

den, waar amateur kunstenaars uit het
gehele land hun kunststukken te koop
aanbieden.
Woensdag 20 juli en woensdag 10 augustus wordt er in de salon van de
camping de Wientjesvoort een lezing
gehouden over de Vordense natuur
en zijn wild.
De welbekende Staringavonden met
een korte wandeling naar kasteel de
Wildenborch en aansluitend gedichten van A. C. W. Staring door Jaap
Zijlstra en dia's van de Wildenborch
en omgeving verzorgd door Johan
Dolphijn worden gehouden op donderdag 28 juli en donderdag 4 augustus.
Voorts worden er in het kader van het
VW zomerprogramma door verschillende verenigingen en instellingen allerhande aktiviteiten georganiseerd.
Aanvankelijk lag het ook in de bedoeling van het WV-bestuur om net als
voorgaande jaren een Vordense muziekdag te houden. Deze dag kan door
omstandigheden niet doorgaan. In
plaats daarvan organiseert het VW
op een aantal zaterdagen wat muzikale attrakties in het dorp.
Informaties over de te organiseren
evenementen alsmede inlichtingen
over pensions, campings, hotels e.d.
kan men dagelijks verkrijgen bij het
WV-kantoor.

„De Wiersse", één van de acht kastelen van Vorden, dateert uit de
Middeleeuwen. De vier leeuwen op het voorplein dragen de wapens
van de eigenaren: van Heeckeren, van Limburg Stinim, de Stuers en
- de huidige - Gatacre. Door vrouwelijke vererving is de familienaam meerdere malen veranderd, maar het goed is sinds 1678 nooit
buiten familieverband verkocht
Het huis is in het begin van de 18e
eeuw verbouwd. In 1913 is het gerestaureerd door Victor de Stuers, de
grote voorvechter van Monumentenzorg, die veel aandacht aan het ouderlijk landgoed van zijn vrouw besteedde. De tuinen en het park zijn een synthese van de symmetrie van de 17e en
18e eeuw en de romantiek van de 19e
eeuw. De huidige vorm werd in sterke
mate bepaald door Alice de Stuers,
die „de Wiersse" 47 jaar lang heeft beheerd. Reeds als jong meisje ontwierp
zij de rozentuin en enkele jaren later
de verdiepte tuin met borders en pergola in Engelse stijl.

In samenwerking met haar man, Major W.E. Gatacre (van Engels-Ierse afkomst), is tussen 1918 en 1927 het tegenwoordige geheel tot stand gekomen.
De 12 ha grote tuinen vertonen een
buitengewone verscheidenheid.
Strakke lanen contrasteren met romantische waterpartijen en schilderachtige bruggen.
Intieme tuinen worden afgewisseld
met wijdse vergezichten. Het geheel
wordt opgeluisterd door beelden en
fonteinen. Aan verjonging wordt
steeds gewerkt onder leiding van de
familie.

Openstelling tuinen: Maandag 23 mei, 2e Pinksterdag, Voorjaarsplanten Zondag 29 mei en maandag 30 mei Rhododendrons.
J) e Wiersse" is te bereiken via de Rijksweg Vorden-Ruurlo, 6,5 km vanaf Vorden.
GSM-dienstlijn 50, Zutphen-Groenlo, halteBrandenberg(oprijlaan „de Wiersse").

Concert Louisiana Red
Loutóiana Red, geboren als Iverson Muiter te Alabama, is nog steeds één van de
grootste bluesmuzikanten, die de aardbol kent. Als wees groeide hy op in de musicscene van Pennsylvania. Hier leerde hy gitaar spelen en trof Muddy waters. Muddy
Waters was voor hem het grote voorbeeld en nu speelden ze samen op dezelfde bühne. Vanaf dat ogenblik speelde Red met alle grote namen, die de blueswereld gekend heeft en nog kent: John Lee Hooker, Jimmy Reed, Albert King, Eric Clapton,
noem ze maar op

Tweede Pinksterdag, 23 mei 1988.
Louisiana Red en Rosa King zullen
een concert geven in het "Burger-

NIEUWS IN T KORT
• Boottocht „de Zonnebloem"
De afdeling Zutphen van „de Zonnebloem", die ca. zeven jaar bestaat,
heeft samen met de afdeling Vorden
maandag een boottocht gemaakt op
de IJssel en de Rijn. In totaal maakten
130 mensen deze tocht mee (95 uit
Zutphen en 35 uit Vorden). De geslaagde tocht ging tot het stadje Huissen met de salonboot „De Maasvallei"
uit Maastricht. „De Zonnebloem"
deed deze dag zijn naam werkelijk eer
aan, want mede door de stralende
zonneschijn werd het een heerlijke
dag voor de passagiers.
Deze mensen, voor wie een dagje uitgaan beslist geen gemakkelijke opgave is, want velen zijn moeilijk ter been
- verplaatsen is dikwijls alleen maar
mogelijk per rolstoel - hebben enorm
genoten.
Tussen de hapjes en drankjes door zat
de stemming er al vroeg in. Mede
dankzij organist Wissink. Er werd
massaal meegezongen.
Door de SLOZ werden TV-opnames
gemaakt, welke één dezer dagen op
kabel-TV worden uitgezonden. Dhr.
Gassen maakte bovendien een videoopname van deze trip.
De verzorging van deze dag was in
goede handen van de besturen en de
helpers van de afdeling Vorden en
Zutphen.
Dat deze mensen 's avonds hondsmoe waren is begrijpelijk, maar zij verklaarden onomwonden dat zij volgendjaar zeer zeker weer van de partij
zullen zijn.

Treffers
Ter afsluiting van het seizoen en voor
de start van de clubkampioenschappen heeft de tafeltennis vereniging
Treffers' met vier teams gespeeld tegen WSV uit Warnsveld. Het eerste
en vierde team speelden met 5-5 gelijk, het tweede en derde team verloren beide met 6-2.

weeshuis" te Deventer. Dat wordt dus
weer feest. Voor diegenen, die van een
swingende bluesparty houden, is het
beslist aan te raden er naar toe te gaan.
kon worden gehesen. Bij rust was de
eindstand van 1-3 reeds bereikt.
De doelpunten werden gescoord door
Jarno Otten, Rob Enzerink en Juanito
Jansen. Dhr. Jac.H. de Jong zette het
team na afloop in de bloemen, waarna
nog een poos gezellig in „de Pantoffel" werd nagepraat.
Behalve het C l is ook het D2 pupillenelftal van „Vorden" kampioen geworden.

• Nederlaag Vorden tegen
Pannerden
Vorden l heeft de laatste competitiewedstrijd uit tegen RKPSC uit Pannerden met 1-0 verloren. Ondanks het
feit dat er deze wedstrijd voor beide
ploegen niets meer op het spel stond
werd er bij vlagen toch aantrekkelijk
gevoetbald. De thuisclub schiep zich
de meeste kansen, waarvan er één
werd benut: in de 25e minuut gelukte
het Gerrie Schreven te scoren. Daarvoor had Pannerden een tweetal kansen laten liggen.
In de tweede helft voorkwam Harms
dat Hans Janssen een tweede treffer
voor RKPSC zou scoren. Door deze
nederlaag is Vorden definitief op de
derde plaats beland met twee punten
achterstand op Markelo.
Dierense Boys werd kampioen.

• Nog kampioenskansen voor
Vorden Afc
Het Ao elftal van „Vorden" speelt zaterdagmiddag thuis tegen VIOS Beltrum. Een wedstrijd die aanvangt met
de stand 0-1 en nog te spelen 60 minuten. Enkele maanden geleden werd
deze ontmoeting nl. een kwartier voor
de rust vanwege het plotselinge overlijden van de scheidsrechter gestaakt.
Voor Vorden een uitermate belangrijk
uurtje. Slaagt men er nl. in deze achterstand in winst om te zetten, dan
kan de kampioensvlag gehesen worden. Eindigt de wedstrijd in een gelijkspel dan volgt een beslissingswedstrijd tegen Witkampers.
Bij winst van VIOS kan de ploeg uit
Laren de vlag uitsteken.

• Emos en Rohda Kaalte
winnaars Jeugdtoernooien
voetbalver. Vorden

SPORTNIEUWS
• Vorden Cl kampioen!
Luid aangemoedigd door ouders en
andere familieleden is het Cl-elftal
van „Vorden" erin geslaagd om de uitwedstrijd tegen Almen Cl met 1-3 te
winnen. Dat betekende voor de Vordense spelers dat de kampioensvlag

Zaterdag en zondag werden in Vorden een tweetal jeugdvoetbaltoernooien gehouden. Zaterdag een toernooi voor C-teams, waarbij gestreden
werd om de Sorbo-Cup, een dag later
kwamen de B-teams in akie met als inzet de Achtkastelen-Cup. Winnaars
werden resp. Emos en Rohda Raalte.
Bij het toernooi voor C-teams werd

Emos winnaar in poule A metGazelle
Nieuwland op de tweede plaats. In
poule B eindigden Vorden en Voorwaarts resp. als nummer één en twee.
De strijd om de derde plaats tussen
Gazelle-Voorwaarts werd met 1-0 in
het voordeel van Gazelle beslist. De
finale tussen de teams van Vorden en
Emos kende een uitermate spannend
verloop. Na de verlenging prijkte er
nog steeds een 0-0 stand op het scorebord. Bij het nemen van strafschoppen toonde Emos zich de sterkste.
Dhr. Jac.H. de Jong reikte na afloop
de Sorbo-Cup uit.,
Zondag bij de B -teams werd Vorden
winnaar in poule A met Sp. Enschede
op de tweede plaats. In poule B werd
Rohda Raalte en Voorwaarts resp. één
en twee.
De strijd om de uiteindelijke derde
plaats tussen Sp. Enschede en Voorwaarts werd met 0-2 door Voorwaarts
gewonnen. De finale tussen Vorden
en Rohda Raalte werd met 0-2 verdiend door Rohda gewonnen.
De Achtkastelen-Cup werd na afloop
uitgereikt door dhr. P.H. Emsbroek
namens het bestuur van de plaatselijke WV.

• Zutphen 2-Ratti l dames
Ratti was de betere ploeg en het was
C. Addink die met een kopbal de
stand op 0-1 bracht. Even later ging M.
Toebes alleen op de keepster af en de
bal belandde in de linkerhoek: 0-2. Dit
was tevens de ruststand.
Na rust bleef Ratti de wedstrijd maken. R- Spithoven bracht de stand op
0-3 met een mooi afstandsschot. Later
werd er nog gescoord door M. Toebes
en G. Berendsen. Eindstand 0-5.
Na deze wedstrijd zijn de Dames Ratti
op de 2e plaats geëindigd.

• LR en PC de Graafschap
Op Hemelvaartsdag ging een clubje
pony's naar Lochem om daar hun
geoefende avonden in resultaat om te
zetten. Voor een paar jongelui was het
warme weer wel zeer verleidelijk,
maar toch werden er een paar prijzen
mee naar huis genomen.
In de B-dressuur wist RaymondDroppers met Fury een 3e prijs te halen.
Martine Rutting werd metMona Ie in
de L2-djÉ^uur. Saskia Vreman met
Haned Wn bij het B-springen een
tweede plek te bemachtigen, terwijl
Janet Zomer met Kelly vijfde werd in
het B-springen.
werd er in Ruurlo
g e r e d e n r de pony's. Aan het weer
kon het niet liggen, de zon werkte optimaal mee. De prijzen bleven ook zeker niet weg: in de B-dressuur behaalde Mirjam Leeflang met Fury II een
Ie plaats. Suzanne Hartman bereikte
in deze klasse de derde plaats. Cisca
Valster met Cisca evenaarde de plaats
van Suzanne; ook zij werd derde.
In de L2-dressuur wist Saskia Vreman
nog een 5e plaats te behalen.
Bij het springen werden de volgende
prijzen gehaald: B-springen Ie plaats
Saskia Vreman met Haned, 4e plaats
voor Suzanne Hartman.
De paarden gingen zondag naar Lochem. Daar wist alleen Rita Wijnbergen met Charly een prijs in de dressuur en springen te bemachtigen. Ze
werd vierde in de B-dressuur en derde
in het L-springen; een matig resultaat
van „de Graafschap", die toch goed
vertegenwoordigd was.

• Voorjaarsrit
„de Achtkastelenrijders"
De Vordense fietsclub VRTC „de
Achtkastelenrijders" heeft op de Varsselring te Hengelo-G een voorjaarstijdrit gehouden over een afstand van
10 kilometer.
Het deelnemersveld was in twee groepen onderverdeeld, te weten groep A
voor de „snelle jongens" en groep B o
voor de langzamere rijders. De uitslagen waren als volgt:

Drukgeïmpregneerd
lengte 4,50 m
3 palen
2 balken
9 ruiters
4 schoren

Groep 1: 1. P. van Savoyen 15 min. l
sec. - 2. H. Eggink 15 min. 19 - 3. H.
Nijhof 15 min. 32.
Groep B: 1. H. te Linde 16 min. 24 2. H. Steintjes - 3. M. Groot Jebbink.

per S6t 1 75,-

Meranti vlechtschermen
180x20862,50

150x20855,-

Ronde tuinpalen
Halfronde palissaden va 1,50
Houten bloembakken
in rond - vierkant - ovaal

BOUWMARKT

TOLDIJK - DOESBURG
TEL.

05755-1655

TEL.

08334-71209

• Hemelvaartsrit
„de Graafschapryders"

wedstrijd op rij met 6-0 tegen de Stoven uit Zupthen en is daardoor kampioen geworden, ondanks het feit dat
er nog 2 wedstrijden gespeeld moeten
worden. Het kampioenschap geeft
recht op deelname aan de kampioenschappen junioren district Gelderland, waarvoor op 11 juni als eerste
een uitwedstrijd op het programma
staat. De tegenstand voor dit team is
erg gering geweest. Alle partijen werden in 2 sets gewonnen met veelal 6-0
of 6-1. Deze ploeg waarin Stefan van
Voskuilen, Christian Thalen, Erwin
Besselink, Marco Wijers en Michiel
van er Laan spelen, zal komende zaterdag in de thuiswedstrijd door het
bestuur van VTP Vorden gehuldigd
worden, venals trouwens het Ie gemengd team.

De VAMC „de Graafschaprijders" organiseerde donderdag een oriënteringsrit (Hemetvaartsrit) over een afstand van 45 kilometer. Uitzetters
waren de heren W.D. Wisselink en J.
Mennink. Start en finsh waren op de
Kranenburg bij café „Schoenaker".
Hier reikte dhr. B. Regelink na afloop
aan de volgende personen de prijzen
uit.
A-klasse: 1. J. Luiten, Hengelo, 128
strafpunten - 2. a.C. Weevers, Diest,
163 str.p. -3. H J.Cortumme,Toldijk,
168 str.p. -B-klasse: 1. H.Ditzel,Borculo, 257 str.p. - 2. PJ. van Huffelen,
Epe, 267 str.p. - 3. G J. Eskes, Zutphen, 272 str.p.
Toerklasse leden: 1. J.H.Ebbers,Lichtenvoorde, 92 str.p. - 2. H. Vrieze,
Heelweg, 131 str.p. - 3. W. v.d. Wal, Uitslagen
Zutphen, 162 str.p. - idem met-leden:
Zondacompetitie: heren 3e klas, Togo
1. W.G.Koenders,Zutphen,61 str.p. 1-Vorden l 3-3 - heren 5e klas, Voden
2. M. Maalderink, Toldijk, 64 str.p. 2-Zd. Berghuizen 1-5 - junioren 4e
3. T. Mentink,Haaksbergen, 127 str.p.
klas gemengd, Vorden-Welgelegen 6De aanmoedigingsprijzen gingen
2.
naar G J. Arfman en S. Hoebink.

• Johan Krajenbrink wint
D a m nacht
De Vordense damclub DCV organiseerde in de nacht van woensdag 11
mei op donderdag 12 mei in het clublokaal „d'Olde Smidse" een damnacht, waaraan door 68 personen
werd deelgenomen. 28 in de Hoofdklasse, 21 eerste klas en 19 tweede
klassers. Voorgaande jaren bedroeg
het aantal deelnemers resp. 68 en 69.
Tijdens de zgn. voorrondes werd vijftien ronden volgens het Zwitsese systeem gespeeld.
Bij de Hoofdklassers werd oud-Vordenaar Johan Krajenbrink (thans woonachtig in Nijmegen) met 48 punten
winnaar; 2. J. Rigterink, Westerhaar,
36 pnt. - 3. T. Harmsma, Hengelo, 34
pnt. - 4. t. Miksa, Westerhaar, 31 pnt. 5. W. Wesselink, Vorden, 30 pnt.
Eerste Klas: 1. E. Twiest, Westerhaar,
42 pnt. - 2. H. Hilberink, Westerhaar,
34 pnt. - 3. N. Floor,Deventer, 34 pnt.
• 4. H. Robben, Ulft, 23 pnt. - 5. H.
Klein Kranenbarg, Wichmond, 21
pnt.
Tweede Klas: L M . Röersbroek,
Warnsveld, 34 pnt. - 2. B^^mautersing, Gorssel, 34 pnt. - '^k. Botzel,
Gorssel, 32 pnt. - 4. M. Broekman,
Zutphen, 31 pnt. - 5. F. Wielakker,
Nijmegen, 25 pnt.
é
De prijzen bestonden uit^Bers, standaards, enveloppe met irWRid.
De beker voor de beste Vordenaar, beschikbaar gesteld door het Gemeentebestuur van Vorden, werd gewonnen
door Wieger Wesselink.

Internationaal Toernooi Parijs
Aan het zesde internationale toernooi
te Parijs hebben 4 DCV-ers deelgenomen. Gerrit Wassink was dit jaar het
best op dreef: hij stond op een gegeven moment zelfs op een 2e plaats.
Door een nederlaag in de laatste ronde tegen Hein Meyer (Amsterdam)
viel hij echter terug naar een lle plaats
met 10 punten uit 8 wedstrijden. Aan
de top van het klassement waren 3
Russische cracks te vinden. Guntis
Valneris had evenveel punten (13) als
zijn landgenoten Elexei Tsjisov en
Alexander Baljakin, maaromdat hij
sterkere tegenstanders had gehad in
het 60 deelnemers tellende toernooi
werd hij als winnaar geklasseerd.
Henk Ruesink, vorig jaar verrassend
3e, werd nu 21e met 9 punten uit 8
wedstrijden. Debutant Mike Voskamp deed het bijzonder goe: 9 uit 8
en een 26e plaats. Tonny Janssen eindigde op de 40e plaats met 7 punten.

• VTP Tennis
Twee zaterdagteams nu al
kampioen!
Het Ie gemengd team uit de 5e klas is
afgelopen zaterdag al onverwacht
kampioen geworden door de uitwedstrijd tegen LTC Zutphen 3 met 4-1 te
winnen. Hierdoor zijn de kansen weer
gestegen dat na jaren afwezigheid er
het volgend seizoen weer een Vordens gemengd team in de 4e klas aan
de competitie kan deelnemen. Op 11
juni moet dan nog wel een promotiewedstrijd in Vordengespeeld worden
tegen de kampioen an en andere afdeling. Welk team dat is is nog niet bekend.
Tijdens de wedstrijd tegen LTC werd
er nog al eens gediscussieerd over het
spelen van de bal, wel of niet met het
racket over het net, enz., hetgeen de
sfeer niet ten goede kwam. Gelukkig
bleven Peter Bielawski en Jules Honig, Josca van Wijk en Carin Fransen
daar rustig onder. Na afloop werd in
de kantine van VTP in Vorden het
kampioenschap al uitbundig gevierd.
De junioren-jongensploeg t/m 17 jaar
won afgelopen zaterdag ook de 4e

Het Ie herenteam heeft het niet slecht
gedaan door in de uitwedstrijd tegen
Togo uit Hardenberg 3-3 te spelen. De
thuiswedstrijd tegen dezelfde ploeg
werd enkele weken geleden nog met
1-5 verloren. Als de laatste thuiswedstrijd op zondag 29 mei tegen Are You
Ready uit Vries met ruime cijfers gewonnen wordt, is er nog kans om in de
3e klas te blijven.
Dat het 2e herenteam weinig kansen
had tegen kampioenskandidaat Berghuizen werd van tevoren al ingecalculeerd. De uitslag 1-5 was dan ook nit
verrassend. Mark Karmiggelt zorgde
in zijn single voor die ene punt. Ook
hier is de laatste wedstrijd op zondag
29 mei thuis tegen Lochem van groot
belang.
Het zondagjuniorenteam, waarin Iris
de Gruijter, Renske Wempe, Marije

Jansen, Sjoerd Verhoeven, Georg
Huith en jeroen Oostenenk spelen,
raakt steeds beter op dreef. Hun laatste wedstrijd tegen het team Elderink
uit Hengelo (G) kan nog erg spannend
worden.
Zaterdagcompetitie: gem. 5e kl. LTC
Zutphen 3-Vorden l 1-4 Vorden kampioen - gem. 5e kl. Vorden2-Wildbaan
l 5-0 - gem. 6e kl. Vorden 3-Doesburg
3 0-5 - heren 5e kl. LTC Zutphen 3Vorden l 2-4 - heren vet. 4e kl. Vorden-'t Braamveld 5-1 - jun. jongens A
De Stoven 1-Vorden l 0-6 Vorden
kampioen - jun. gem. B Vorden 1LTC Zutphen l 4-1 - jun. gem. B
Gorssel 1-Vorden 24-1.
Woensdag jeugdcompetitie: Vorden 1Dieren l 3-7.
In dit jeugdteam spelen dejongens
TjaRKO VAN Wijk en Martijn Bos en
de meisjes Anwarie v.d. Meer en Liesbeth Bakke.

AGENDA
MEI

28 Nationale Visdag. Snoekbaars,
vertrek Marktplein
19 Reisje Bejaardenkring
24 Soos Kranenburg. Dia's Australië
JUNI:
2 Bejaardenkring Vorden
7 Bejaardensoos Kranenburg
11 Feestavond in de Herberg, Snoekbaars
20 t/m 23 Avondfietsvierdaagse
de Achtkastelenrijders
21 Soos Kranenburg, gezellige
middag
30 Dorpscentrum, Feestelijke Ouderavond Chr. School

Politievaria
Pende van 4 t/m 17 mei 1988
Op woensdag 4 mei reed een bestuurder van een personenauto op de Wildenborchseweg met zijn auto tegen een boom. Ter hoogte van de scherpe bocht bij
„de Wildenborch" verloor hij de macht over het stuur, oorzaak te hoge snelheid
in combinatie met een nat wegdek. De bestuurder werd niet gewond, de auto
raakte zwaar beschadigd.
Vorige week werden 3 fietsen gestolen. Ook werden 3 fietsen aangetroffen.
Twee daarvan, waarvan één afkomstig uit Neede, konden worden teruggebracht bij de eigenaars. Van één fiets is de herkomst niet bekend; een postcode
ontbreekt.
In de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 mei raakte de bestuurder van een personenauto in de berm, daarna raakte de auto in een heg en sloeg over de kop. De
oorzaak van het ongeval is zeer waarschijnlijk een niet aangepaste snelheid. De
bestuurder was namelijk ter plaatse niet bekend en zag de scherpe bocht nabij
„de Wientjesvoort" niet op tijd. De beide inzittenden, afkomstig uit Veenendaal, werd overgebracht naar „Het Nieuwe Spittaal", maar konden na behandeling naar huis. De auto werd totaal vernield.

Parkeren op trottoirs/ groenstroken
Het komt nogal eens voor dat geparkeerd wordt op trottoirs en grasperkjes. Het
zal duidelijk zijn dat grasperken voor andere doeleinden zijn aangelegd. Het
parkeren op trottoirs levert problemen op voor m.n. oudere voetgangers en
visueel gehandicapten en kan ook schade veroorzaken aan de bestrating.
Wij verzoeken iedereen dan ook met klem zich aan de (parkeer)regels te houden.
In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 mei 1988, is door een vermoedelijk op wraak beluste persoon, deprivé auto van één van de Vordense
politiemensen zwaar beschadigd. Met een scherp voorwerp maakte de
dader diverse diepe krassen op de zijkant van de auto en een hakenkruis
op het dak. De schade bedraagt rond de f 1000,-. De auto stond geparkeerd op een parkeerplaats aan de Hoetinkhof. De politie verzoekt mensen, die opheldering kunnen verschaffen over genoemde ergerlijke vernieling, zich te melden.
Ook werd in deze nacht nog een andere personenauto vernield, de spiegel van
de auto werd er afgeslagen c.q. -gebroken.
Op donderdag 12 mei vond er een aanrijding plaats op de Wildenborchseweg.
Een bestuurder van een personenauto haalde een fietser in en kwam op de linkerweghelft. Uit tegenovergestelde richting kwam toen ook een personenauto.
Gevolg: de spiegels kwamen tegen elkaar en werden vernield. Ook werd de zijruit van een van de auto's vernield.
Op vrijdag 13 mei is door de politie uit Vorden een inwoner uit Vorden aangehouden en overgebracht naar het District bureau van de Rijkspolitie te Apeldoorn. De man werd aldaar ter ontnuchtering ingesloten.
De man had op het marktplein kinderen lastig gevallen, welke aldaar aan het
straattekenen waren. Hij was de eerste keer naar huis gestuurd, echter hij ging
niet naar huis maar terug naar het marktplein. Vervolgens is hij toen aangehouden.
Op zaterdag 14 mei werd op de Oude Zutphenseweg in een auto ingebroken.
Het portierslot was geforceerd en de radio was weggenomen. Ook zaten aan
deuren van andere auto's welke aldaar geparkeerd stonden, beschadigingen.
Mogelijk dat men heeft geprobeerd ook andere auto's te openen.
Op zondag 15 mei vond er een aanrijding plaats op de Oude Zutphenseweg. Een
bestuurder uit Vorden reed met zijn personenauto ov»r de Oude Zutphenseweg; hij wilde daar een fietser inhalen, echter uit tegenovergestelde richting
kwam een tegenligger. De bestuurder kon eigenlijk niet inhalen. Hy probeerde
dit toch en reed rechts een sloot in, sloeg over de kop en belandde weer op de
weg. Vermoedelijk had de bestuurder te veel aan Bacchus geofferd. Er werd van
de bestuurder een bloedproef afgenomen. De bestuurder raakte gewond aan
zijn hoofd.
- Ook vond op zondag nog een aanrijding plaats waarbij de bestuuder te veel aan
Bacchus had geofferd. Op de Zutphenseweg reed deze bestuurder frontaal op
een boom. Gevolgen bestuurder zwaar gewond, auto totall loss. Slachtoffer
werden overgebracht naar „Het Nieuwe Spittaal". Aldaar werd ook van deze bestuurder een bloedproef afgenomen.

