
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1010 - Telefax 05752-1086
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

Donderdag 23 mei 1991
53e jaargang nr. 8

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 40 et. Kontrakt-kortingen mogelijk.

Rubrieksadvertenties welke niet contant worden betaald,
worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 36,-per jaar (inkl. 6% BTW)

Korre:;pondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon Ou752-1688

Kranenburg e.o.: Mevr Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon Ob/52-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersosiraatweg 35,

Vierakker, tol.0/5754-1310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie nioi toegestaan.

Vorden ontvangt eerste
Nationale Milieuvlag

De volksdansgroep danst zonder publiek, een twintigtal kinderen
geniet van de milieupoppenkast en mondjesmaat trekken men-
sen voorbij aan de langgerekte rij kramen van zo'n dertig vereni-
gingen en actiegroepen die zich inzetten voor natuur en land-
schap. Oud-minister Sicco Mansholt houdt een strijdbaar betoog
voor een kleine honderd belangstellenden en weerman Erwin
Kroll vermaakt hen met de primeur van Eco Memo, een spelletje
Triviant met louter vragen over het milieu.
Het milieu heet 'in' te zijn, maar in en rond het kasteel is daar
zaterdag weinig van te merken. De Eerste Nationale Milieumani-
festatie onder het motto 'Stop de Verpietering' staat bol van de
activiteiten, maar de massa is afwezig.

ken voor een groot deel trouwe deelne-
mers aan de Pieterpad Milieu Estafette,
de in trajecten verdeelde wandeltocht
van Pieterburen in Groningen naar de
Pietersberg in Maastricht.
De manifestatie, precies halverwege de
460 kilometer lange wandeltocht, had

Als de opkomst maatgevend is voor de
belangstelling en zorg van de gemid-
delde Nederlander voor het milieu,
dan hebben de milieuverenigingen,
-actiegroepen en de politieke partijen
nog heel wat werk voor de boeg.
De bezoekers die wel zijn gekomen blij-

een welkome afwisseling moeten zijn
voor de wandelaars.
Bij binnenkomst ontvangen de bezoe-
kers alleidfel 't Groene Gidsje. Het
handzamoKaslagwerk, dat ook in de
boekhandels verkrijgbaar is, bevat een
overzicht van de circa zestig natuur- en
milieuorganisaties die Nederland op
dit moment rijk is. Ongeveer de helft
van die s^htingen, verenigingen en
actiegroe^B is op de manifestatie aan-
wezig, om met folders en fotomateriaal
te tonen dat de verpaupering van het
milieu dramatische vormen heeft aan-
genomen en dringend tot stilstand
moet worden gebracht.

Mansholt
Hetzelfde krijgen de bezoekers te ho-
ren van Sicco Mansholt. De inmiddels
M2-jarige oud-minister van Landbouw

en oud-EG commissaris stoort zich niet
aan de geringe omvang van zijn ge-
hoor en trekt ten strijde tegen de politi-
ci van nu.
In niet mis te verstane bewoordingen
verwijt hij ze een chronisch gebrek aan
daadkracht. 'Het milieu is politiek 'in'
met het woord, maar nog helemaal niet
met de daad. Aan nota's is geen ge-
brek, maar het blijft bij discussiëren en
vooruitschuiven. Praktisch gebeurt er
niets. Als ergens sprake is van verpiete-
ring, dan is dat op het ogenblik in de
politiek. Hoeveel Kamerleden zijn hier
eigenlijk? Niemand, het is een schan-
daal', aldus Mansholt.

'Randverschijnselen', noemt de oud-
minister zaken als de glascontainer, het
gescheiden inzamelen van huisvuil en
de katalysatoren in auto's. Lovenswaar-
dige initiatieven, maar het is een illusie
om te denken dat daarmee het milieu-
probleem kan worden opgelost.

'Als we blijven groeien helpen al die
maatregelen op de lange termijn niets.
Het consumptie- en produktieniveau
moeten lager, maar er is nog geen en-
kele politieke partij die dat wil en kan
aanvaarden. Ik vind die vlag een goed
idee, maar van mij mag de vlag halfstok
tot er werkelijk iets gebeurt.'

Milieuvlag
Met de vlag verwees Mansholt naar de
Nationale Milieuvlag, die zaterdag
voor het eerst werd uitgereikt. Vorden
mag zich de gelukkige bezitter van het
kleinood noemen. Van den Eist, die de
vlag overhandigde aan loco-burge-
meester M. Aartsen, legde uit dat de
gemeente de vlag in de eerste plaats
heeft te danken aan het hej^fci organi-
seren van de manifestatie. rMTverder is
het gewoon een schitterende gemeen-
te', liet hij weten.

Tussen de officiële toespraken en han-
delingen door werd de bez^^ers in en
rond het kasteel vooral ve^Bak gebo-
den. Fraaie wandelingen door de bos-
rijke omgeving, muziek, dans, theater
en cabaret, een milieupoppenkast voor
de kinderen, niets was nagelaten om de
belofte van 'een sfeervolle dag voor het
hele gezin' waar te maken.

Als klap op de vuurpijl presenteerde
weerman Erwin Kroll Eco Memo, een
variant op het bekende Triviantspel
met vragen die uitsluitend over het mi-
lieu gaan.

Industriële Kring Vorden
laakt ondoelmatig gebruik
gelden voor beter milieu
De Industriële Kring Vorden, waarin 24 bedrijven met in totaal
ongeveer 600 werknemers in en rond Vorden vertegenwoordigd
zijn, vergaderden op donderdag 16 mei. Het bericht van het over-
lijden van het bestuurslid de heer Ing. L.J. Evers (direkteur van
Bronkhorst Industries) overschaduwde deze bijeenkomst. Voor
de vergadering was er een bedrijfsbezoek aan Gems Metaalwaren.

Vrouwenclub
Medler
Dinsdag 14 mei hadden de leden van
de Vrouwenclub Medler haar jaarlijkse
fietstocht.
Dit keer ging het naar het kasteel „de
Wildenborch", om de tuin te bezichti-
gen. De meesten hadden er geen idee
van dat de tuin /o groot was. De tuin-
man leidde hen rond en vertelde er
veel over. Er stond nog een boom die al

190 jaar is, nog uit de tijd van Staring.
Hierna gingen ze naar Ruighenrode
om te bowlen en een hapje te eten. Vier
leden kregen een attentie aangeboden,
omdat ze alle avonden trouw hadden
bezocht, te weten: Tonny Groot Jeb-
bink, Janna Brummelman, Gerrie Nij-
enhuis en Dineke Hendriksen.
Om kwart voor zes werd de terugtocht
aanvaard.
Op 28 mei is hun jaarlijks reisje ge-
pland. Men vertrekt bij café Eykelkamp
en daarna bij de kerk in Vorden.

De heren G. en ir. J.W. Emsbroek ga-
ven een overzicht van de belangrijkste
voor- en nadelen aan de bedrijfsver-
plaatsing, zoals die in 1(.)89 heeft
plaatsgevonden. Tijdens de rondlei-
dingdoor het bedrijf werd duidelijk dat
Gems Metaalwaren zich in de afgelo-
pen jaren heeft ontwikkeld van een
'eenvoudige' tankbouwer tot een veel-
zijdig bouwer van apparaten voor de
procesindustrie met kwali ta t ief hoog-
waardige produkten.
Tijdens de aansluitende vergadering,
waarbij de burgemeester van Vorden,
de heer K.J.C. Kamerling, namens de
gemeente aanwezig was, werden de
problemen aan de orde gesteld met be-
trekking tot het milieu.
Vastgesteld werd dat, zowel bji de ver-
werking van afvalstoffen als bij sane-
ringvan bodemverontreinigingen gro-
te verschillen in beleidsuitvoering bij
instanties te konstateren zijn.
De Kring, voorgezeten door de heer
B.H. de Regt, is voornemens om hier-
over duidelijkheid te verkrijgen, omdat
het van vitaal belang voor de bedrijven
is te weten, waai aan deze dienen te vol-
doen.

Grote onduidelijkheid is er over de
vraag wat thans beschouwd moet wor-
den als chemisch afval en wat niet.
Soortgelijke problemen doen zich voor
bij de partikuliere afvalverwijdering.

Ook de willekeur waarmee maatrege-
len worden voorgeschreven vielen bij
de Vordense ondernemers niet in goe-
de aarde. De Kring zal in de komende
maanden twee thema-avonden organi-
seren over afvalverwerking en bodem-
verontreiniging om de zin en onzin
van de maatregelen tyoven tafel te krij-
gen-
Unaniem was men van mening dat in
vele gevallen een milieu-hysterie ont-
staat , waarbij de zeer hoge rekening
aan de bedrijven of de overheid wordt
gepresenteerd. Met het uitgegeven
geld had dan in vele gevallen veel meer
voor het milieu bereikt kunnen worden
door een andere milieu-bestemming
eraan te geven.

Derhalve is er sprake van grote en frus-
trerende ondoelmatigheid in de uit-
voering van het milieubeleid. Indien
ondoelmatiheid in een bedrijf op grote
schaal blijvend voorkomt gaat een be-
dri j f failliet. De samenleving zal het
niet anders vergaan, zo konstateerde
men.

Commissie Welzijn verdeeld
over financieel plaatje
kinderdagverblijf
De Commissie Welzijn was woensdagavond duidelijk verdeeld ten
aanzien van de financiële konsekwenties die een eventuele bouw
van een kinderdagverblijf met zich brengt. De WD wees bij mon-
de van de heer H. Rietman het collegevoorstel kompleet af.

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

'Het is een projekt dat we nu nog niet
kunnen overzien. Is er wel voldoende
belangstelling in Vorden voor een kin-
derdagverblijf? Wordt het allemaal niet
te duur? Ik zie liever dat er van particu-
liere zijde meer initiatieven komen', al-
dus Rietman die eveneens een 'vooron-
derzoek' van de zijde van het college
miste.
Ook de CDA commissieleden mevrouw
Tolkamp en de heer J. Bouwmeester
misten het onderzoek. Wethouder me-
vrouw Aartsen: 'Als je van tevoren en-
quêtes gaat houden dan blijkt het in de
praktijk niet te funktioneren. Wanneer
het kinderdagverblijf in gang is gezet
zul je zien dat het gaat groeien. Kijk
maar naar Ruurlo.'
Het CDA maakte zich bij monde van
mevrouw Tolkamp grote zorgen over
de financiële kant en dan met name
over het exploitatietekort, dat zal ont-
staan.
'Wij willen dan ook op dit moment

geen uitspraak doen. Onze fraktie is te
verdeeld en we zullen alles nog eens
rustig bespreken', aldus mevr. Tol-
kamp.
Wethouder Aartsen (CDA) wees erop
dat bij volledige bezetting van het kin-
derdagverblijf de gemeente f 47.000,-
zal subsidieren. Wanneer in 1991 met
de bouw begonnen zal worden (de
raad beslist daarover op 28 mei) dan
ontvangt de gemeente een stimu-
leringsbijdrage van het rijk van
f71.000,-
'Dit bedrag willen we opzij leggen om
t.z.t. hogere exploitatiekosten te kun-
nen financieren. We weten allemaal
wel dat een kinderdagverblijf niet di-
rekt volledig bezet is. De raad heeft al-
tijd gezegd 'pas op dat we niet vergrij-
zen. We moeten Vorden jong houden'.
Dan moeten we ook prioriteiten dur-
ven stellen', aldus mevr. Aartsen.
De P.v.d.A. ging wel akkoord met het
collegevoorstel.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 26 mei Ds. K.H.W. Klaassens, bevesti-
ging ambtsdragers. Er is zondagsschool en
jeugdkerk.

Kapel de Wlldenborch
Zondag 26 mei geen dienst in verband met
bevestiging ambtsdragers.

Geref. kerk Vorden
Zondag 26 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker, vie-
ring H.A. 19.00 uur ds. P.W. Dekker, viering
H.A.

R K Kerk Kranenburg
Zondag 26 mei 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 25 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 mei Pastor
Ch. Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Hulsarts 25 en 26 mei dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen óf een dringende visi-
te aanvragen.

Bij spoedgevallen die niet tot deze spreekuren
kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen voor
overleg. Tel. 1678.
Adres: Christinalaan 18.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisart-
sen is er iemand aanwezig in de apotheek op
zaterdag. Wij verzoeken U dringend om op
deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 25 mei 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 25 en 26 mei N.J. tdens, Vorden,
tel. 05752-1453. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.

Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Tafeltje Dekje mei mevr. v.d. Berg, tel. 6875
b.g.g. 1262. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

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

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

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 mei Ds. H.B. de Neeling em.
pred. te Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 26 mei 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 26-27 mei Pastor
Loeffen, Lochem, tel. 05730-51457.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 -
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel.
05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

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

Jubilarissen Welfare
Mevrouw Paulusma en mevrouw Bar-
geman waren dezer dagen tien jaar als
vrijwilliger'werkzaam bij de Welfare in
Vorden. In de reguliere vergadering
werd hieraan aandacht besteed. De
heer Vroon, voorzitter van het Rode
Kruis te Zutphen overhandigde de bei-
de dames een oorkonde. Tevens stak
hij hen de erespeld op. De Welfare-
groep Vorden bood een geschenk on-
der couvert en bloemen aan.

Aktiviteiten
Stichting
De Aktiviteiten Stichting van de voet-
balvereniging 'Vorden' organiseert za-
terdag 25 mei het jaarlijkse slotbal, wel-
ke in het Pantoffeltje zal worden ge-
houden. Het dans- en showorkest
'Albatros' verleent muzikale medewer-
king.
Tevens zal het elftal van het seizoen be-
kend gemaakt worden.



Reorganisatie-verkoop

Mie Rieker damesschoenen
van 130-NU 99,-

Picardi damesschoenen
van 195-NU 149,-

Mie Bunnies
maten 21 t/m 40 NU 893-

op alle schoenen
en lederwaren!

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

DORPSSTRAAT 4 TEL 1342
's maandags gesloten!

HET GAAT ER TENSLOTTE OM
DAT U MEER AAN HAAR OVERHOUDT.

De feiten en cijfers bewijzen dat de Hendrix' klant
een beter saldo per koe behaalt, De Hendrix' klant
verdient meer dan het landelijke gemiddelde. Hij melkt
zijn quotum efficiënter vol. En hij verkrijgt meer melk
per koe. Met het gewenste vetgehalte en een hoger
percentage eiwit. Daarbij gebruikt de Hendrix' klant
minder krachtvoer per 100 kg melk

Dat is het resultaat van een
juiste balans tussen ruwvoer
en sturend krachtvoer
gekoppeld aan heldere bedrijfs-
adviezen, Daarom is de
conclusie heel simpel: als u
meer wilt verdienen gaat u met
Hendrix in zee.

WIE VERDER KIJKT, KIEST
VOOR HENDRIX.

hendrix' voeders

Bel vrijblijvend:

H. Vlogman,
Vorden
tel. 05752 - 2959

een 1-jarige opleiding is mogelijk na
diploma mavo-lbo

BOUWTECHNIEK

MECHANISCHE TECHNIEK

CONSUMPTIEVE TECHNIEK

metselen
timmeren
schilderen

machine-bankwerken
constructie-bankwerken
lassen

brood/banket
koken/serveren

Deze, zeer praktische, opleiding geeft volop kans op werk en/of is zeer geschikt als op-
stap naar verdere studie.

4+ C-OPLEIDING — voor mbo-toelating

R.K. SCHOOL VOOR TECHNIEK EN AMBACHT BORCULO
School voor Technisch Onderwijs
Herenlaan 2, 7271 NR Borculo
Telefoon: 05457-71413

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67,7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRUF

ERRASSEND LEKKER

Voor een LANGE ZOMER
tuinplezier
KLEURRIJKE aanbiedingen
van uw kweker
Set met 20 st. Salvia - Ageratum -
Afrikanen - Margriet enz, voor f 8,-
Set met 20 st. Vlijtig liesjes - in
diverse kleuren voor f 10,-
GERANIUMS rood - rose - lila

10 stuks voor f 15,-
Verder alle soorten perkplanten en
sn/Jö/oem-planten in de bekende
zware kwaliteit!

Komt en ziet wat Hubers u biedt!

KWEKERIJ-TUINCENTRUM

HUBERS BAAK
BIJ DE KERK

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

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

IHELPHELPENL

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG
OF HET BARK/GIRONUMMER VAN UW PLAATSELIJKE AFDELING

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

GEZE LIG Dl NEREN in ons restaurant

Scheggertdijk 10-Almen (bij Zutphen)

Kegelen - Bowlen (gelijkvloers) en Schietkelder
Mooie zolen, zelfs tot p/m. 600 personen.
TELEFOON 05751-1296

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 7,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90
Schouderkarbonade 1 uio 7,95
MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 KÜO 6,25
Hamburger
per stuk 1,—

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 k,io 7,95
Rundergehakt ikio11,50
Gekruid gehakt 1 k,i0 7,95

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Drumsticks ot
Slavinken
5 halen 4 061310 PI

Gebraden gehakt
100 gram 0,98

Zure Zult
100 gram 0,89

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

VOORDELIG VLEES - EXTRA SCHERP IN PRIJS

nu extra voordelig:

Haas Rib karbonade 10,98
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR.

groenten en fruit
kaas en noten GR&EN

Fam.J. Huitink

N

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag 23 - 24 - 25 mei

UIT DE NOTENBAR:

Gebrande
Pistachio's Noten

maandag 27, dinsdag 28
en woensdag 29 mei: panklare ANDIJVIE 1,95

Mei-maand Broodjes-maand!
Profiteer ook van het Broodjesfestival

van de bakker die zelf alles bakt

A A N B I E D I N G

NAAR EIGEN KEUZE

van 6,75 voor

15 ges. Broodjes
Slagroom Snit
DEEN/GEECHTE Vordense Mik
Aardbeien Schelpen
Zo vers haalt u het alleen nog maar bij:

NU

6-
6,25

NU 5,25
l , t \J per stuk

TELEFOON 1373

X WARME BAKKER Q7 *J

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

ROMMELMARKT
25 M El

IN HET DORPSCENTRUM
VAN

10.00-14.00 UUR

muz.ver. CONCORDIA

U zoekt een heel speciaal boek dat niet is opgenomen in de collectie van
de Openbare Leeszaal. Geen nood. Dank zij provinciale samenwerking
kunnen we het vaak toch voor u reserveren. Zo beschikt u - dank zij uw
lidmaatschap van de bibliotheek - over een ongelooflijke schat aan
boeken. En dat kost maar f 30,- per jaar!
Deze advertentie is aangeboden door NEDAC SORBO - VORDEN



Wij zijn dolgelukkig met de ge-
boorte van onze dochter en
mijn zusje

Marlot

Geboren op 18 mei 1991.

Marco, Marjan en Stef
Horstman

Wilhelminalaan 3,
7251 EN Vorden.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter en mijn
zusje

Rosalie

Jeannet, Theo en Madeion
Bijen

7251 CZ Vorden,
17 mei 1991,
HetWiemelink24.

Blij en dankbaar zijn we met
de geboorte van

Lisanne Kirsten

Henk en Marion Knol
Marije

19 mei 1991.
Brinkerhof 41,
7251 WX Vorden.

Op 15 mei 1991 is onze zoon
en broertje

Tjeerd

geboren.

Arie Maalderink
Annette Maalderink-Huetink

Didi

Lochemseweg 16,
7231 PD Warnsveld
Tel. 05751-1336.

DE BLAUWE HAND,
101 ideeën voor een kado.

Wegens a.s. nieuwe kollektie
forse kortingen op o.a. handge-
weven- en bedrukte stoffen p.
meter, spreien, kussenhoesjes,
tafelkleden, servetten, oude en
nieuwe (ikat)weefsels uit India,
Timor en Afghanistan, 'Skorpi
jassen, sieraden goud/zilver uit
Bali en Mexico, halfedelstenen
kettingen, oorbellen, spelden.

Openingstijden:
do. en vrijdag van Vz2-6
's zaterdags van 10-4.

Burg. Galleestr. 36, Vorden.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7.50 voor 3 gezet-
te 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 beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
Prachtige pauwhaan en hen.
G. v. Zeeburg, 05752-1531.

• TE KOOP:
2 hectare Kuilgras. Gebr.
Schotsman, Heijendaalseweg
1, Vorden. Briefjes inleveren
28 mei vóór 20.00 uur.

• TE KOOP:
Alpen Kreuzer Super GT,
bouwjaar 1987. Ruurloseweg
30, Vorden, tel. 05752-2355.

• TE HUUR:
Kamer met kookgelegenheid,
eigen douche, toilet en vrije
opgang. Brieven onder nr. 8-1,
Buro Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Spoorbiels 5 kwaliteiten, van-
af f 13,-. Op maat zagen op af-
spraak.
Grindtegels 40x60 a f 3,95.
Oortgiesen, Buitenvelderweg
I.Ruurlo, tel. 05736-1577.

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4-Tel. 1342

Aquatherapie
Sportmassage

Voetref lexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Jan ter Beek
05752-1807
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Richard Hartman
en

Erna Seesing
je

gaan trouwen op vrijdag 31 mei 1991
om 10.00 uur in het gemeentehuis te
Vorden.

•&•
, De kerkelijke inzegening vindt plaats -#•

om 11.00 uur in de St. Antonius van
Paduakerkte Kranenburg.

Dagadres: zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Hierbij wordt U uitgenodigd voor de re-
ceptie van 16.00 tot 17.30 uur.

Ons adres:
Het Eelmerink 3, 7251 VD Vorden

-#-
-#-

r™^^
In plaats van kaarten

¥
#

I
*
*
*#
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Op vrijdag 31 mei a.s. hopen wij met
onze kinderen en kleinkinderen ons
40-jarig huwelijkte herdenken.

D. Pardij's
A. Pardijs-Wuestenenk

Receptie van 15.00 -16.30 uur in Hotel
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Vorden, mei 1991
StrodijkIO, 7251 RS

x.

'T"
•&

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend,
delen wij u mede, dat na een liefdevolle verzorging in
Huize „De Pillink" te Lochem, gesterkt door het H. Sa-
crament der Zieken toch nog onverwacht van ons is
heengegaan onze lieve zorgzame moeder en oma

MARIA GERHARDA
WAARLE-NIJENHUIS

WEDUWE VAN HENDRIKUS JOHANNES ANTONIUS WAARLE

op de leeftijd van 80 jaar.

Bertus Waarle

Annie en Bennie Reintjes-Waarle

Henny en Willy Winkelman-Waarle

en kleinkinderen.

7251 LR Vorden, 15 mei 1991.
Hamsveldseweg 2.

De uitvaart heeft zaterdag 18 mei op het RK Kerkhof
op de Kranenburg plaatsgevonden.

Met ontsteltenis vernamen wij het bericht van het plot-
seling overlijden van ons bestuurslid

ING. L.J. EVERS
DIREKTEUR BRONKHORST INDUSTRIES BV

Wij wensen zijn vrouw en kinderen de kracht toe dit
zware verlies te dragen.

Bestuur en leden
Industriële Kring Vorden.

Jansen & gal jj
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie

Autoglasservice

Leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91
WARNSVELD
-a 05750-22816 BOVAG

UITVAART-
VERZORGING

UrTVAARJ-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

05700 - 1 43 32
Of

06 - 8 21 22 40
Monuta: dag en nacht bereikbaar

l^egens famifiefeest
is onze verfwinkgC
vrijdag 24 mei a.s.

DE GEHELE DAG
GESLOTEN

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

Voor haar
binnenkort te openen
kantoor
zoekt de VVV Vorden
een

Medewerk(st)er
voor 20 uur per week

gedurende de maanden april t/m september.

De verbintenis loopt af op 30 september 1992. Hoewel
zich op basis van eerdere oproepen al enige kandida-
ten hebben aangemeld, wordt de sollicitatie nog één
keer kort opengesteld om het VVV-bestuur de maximale
keuze te bieden.
Gegadigden kunnen zich voor inlichtingen aanmelden
tot en met vrijdag 24 mei bij de secretaris, tel. 1186 of de
voorzitter, tel. 2101.

SPECIAAL
DAMES
STREEPBERMUDA'S
normaal 89,95

alleen dit weekend

KINDER
LANGE BROEK
normaal 29,95 en 35,-

alleen dit weekend

19,95 . 25,-

burg. galleestraat 9 - vorden

DIT VLEES
VERDIENT
DEIITEL"SIR"!

KEURSIAGER

VOOR HET WEEKEND-RECEPT:

GEKOOKTE en GEROOKTE OSSETONG

gesneden: 100 gram 2,98
DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG:

BABI PANGANG
500 gram 6,98

TIP VOOR DE BOTERHAM:

GEBRADEN GEHAKT
100 gram 0,98

ZEEUWS SPEK 100 gram 1,49

MAANDAG:

SPEK-
LAPPEN

3,98500 gram

DINSDAG:

VERSE
WORST
500 gram

*e;

SPECIAL
RIB-EYE

100 GRAM

Buitengewoon smakelijk en mals
stukje rundvlees; het "appeltje van

de rib" ofwel het neusje van de
zalm. Gebakken als biefstuk

opz'n lekkerst!

WOENSDAG:

GEHAKT h.0.h.
500 gram 4j«/O

RUNDER-
GEHAKT
500 gram Dj «7 O

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

[Verstand van
X tekkervfees

Knap geknipt ?

J I M / / H E E R S I N K
H A A R M O D E

ZUTPHENSEWEG 21. VORDEN
TEL. 05752-1215

Het verschil tussen joggen
en zweven zit 'm in ...

de loopschoenspecialist

L O C H E M

Zutphenseweg 2. Lochem, 05730 - 54189

§5?
Beveiligings-

Voor vakwerk in

— electrische
installaties

— beveiligingen
— telefooninstallaties

Technisch Installatiebedrijf

SLAGMAN b.v.
Het Hoge 35 - VORDEN - Telefoon 1511

DEZE WEEK:

BOLUSSEN
nu van 4,50 voor

3,95 per 6 stuks
BIJ UW

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

interieuradviseur

hangt de vlag uit

'DE VERBOUWING IS KLAAR'
Om ook u in dit feestelijk gebeuren te be-
trekken houden wij op vrijdag 24 mei van
13.30 uur tot 21.00 uur

OPEN HUIS
Vanaf zaterdag 25 mei t/m zaterdag 1 juni
geven wij op al uw aankopen

10% KORTING!
interieuradviseur

Rijksstraatweg 39
7231 AB Warnsveld
Tel. 05750-26132
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Port betaald
Port paye
kantoorVorden

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
& 00 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

BurgemeesterE.J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf U. 00 uur
volgens afspraak.

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

!• COMMISSIE
ALGEMEEN

BESTUUR GAAT
ADVISEREN OVER

PRIVACY
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de commis-
sie voor algemeen bestuur aan te wij-
zen als adviseur voor burgemeester en
wethouders inzake privacy-aangele-
genheden. De Wet Persoonsregistraties
verplicht de gemeenten om een com-
missie in te stellen voor privacy-zaken.
Gevraagd en ongevraagd kan de com-
missie nu burgemeester en wethouders
van advies dienen.

:« KINDERDAG-
VERBLIJF AAN HET

WIEMELINK
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een kinder-
dagverblijf aan het Wiemelink te bou-
wen. Van het Ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur krijgt de
gemeente hiervoor een financiële bij-
drage, oplopend tot een bedrag in
1993 van f 99.845,— voor 20 kind-
plaatsen.
Uit landelijke en regionale onderzoe-
ken blijkt dat er duidelijk behoefte is
aan kinderdagopvang. Dit komt omdat
— er steeds meer eenoudergezinnen

komen;
— eenoudergezinnen die afhankelijk

zijn van een uitkering op grond van
de Algemene Bijstandswet eerder
beschikbaar moeten zijn voor de ar-
beidsmarkt;

— er nieuwe regelingen zijn voor ou-
derschapsverlof en verlengd zwan-
gerschapsverlof; indien deze rege-
lingen niet gevolgd worden door
een goede kinderdagopvang dan
zal het gewenste effect van die rege-
lingen niet worden bereikt;

— er steeds meer vrouwen komen die
willen herintreden op de arbeids-
markt;

— Vorden een vergrijzende gemeente
is, om jonge gezinnen in Vorden te
kunnen houden is naast werkgele-
genheid en huisvesting kinderop-
vang een noodzaak geworden.

Burgemeester en wethouders willen
een kinderdagverblijf realiseren, waar-
bij tevens de mogelijkheid van buiten-
schoolse opvang wordt geboden. De
exploitatie dient in handen te komen
van een stichting. Men is bezig deze
stichting thans op te richten. Het kin-
derdagverblijf is gepland op de plaats
waar nu de voormalige kleuterschool
De Timpe staat. De Timpe zal dan
verdwijnen.
De stichting die het kinderdagverblijf
zal exploiteren krijgt van de gemeente
een subsidie. Ook zal de gemeente ten
behoeve van eigen personeel twee
kindplaatsen huren.

> VERKOOP GEMEEN-
TEWONING

Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor de onlangs leeg-
gekomen woningjulianalaan 5 te ver-
kopen. Reeds eerder heeft de gemeen-
teraad uitgesproken om bij leegkomen
van gemeentewoningen deze te verko-
pen.

Gegadigden konden door middel van
inschrijving een bod uitbrengen op
deze woning. Burgemeester en wet-
houders stellen de gemeenteraad voor
om de woning aan de hoogste bieder te
verkopen.

£• DATUM INDIENEN
SUBSIDIE-

AANVRAAG
MONUMENTEN EN

RIETEN DAKEN EN
WONINGVERBETERING

GEWIJZIGD
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om de subsidie-
aanvragen voor monumenten, rieten
daken en voor woningverbetering, te
wijzigen van l september naar l juni.
Hierdoor kunnen de aanvragen sneller
worden afgehandeld en kan men eer-
der met de werkzaamheden beginnen.
Er is een duidelijke tendens te zien dat
er steeds meer subsidie wordt aange-
vraagd voor gemeentelijke monumen-
ten en minder voor woningverbete-
ring. Voor monumenten is dit jaar al
aanvragen ingediend voor een bedrag
van f 66.500,—. Voor woningverbete-
ring zijn er aanvragen ingediend voor
een bedrag van f 11.500,—.

•

j£ STARTSUBSIDIE
VOOR 'STICHTING

VRIENDEN VAN DE
WEHME(

Burgemeester en wethouders willen de
stichting Vrienden van de Wehme een
startsubsidie verlenen van f 1.500,—.
Deze stichting wil het werk van de
'Stichting tot Huisvesting van Bejaar-
den in Vorden' in materiële en imma-
teriële zin steunen, in de eerste plaats
ten behoeve van de bewoners van De
Wehme. Daarbij denkt de stichting aan
het voor haar rekening verzorgen van
toneeluitvoeringen, muziekavonden,
koffïeconcerten en de aanschaf van
materialen en het verzorgen van een
dagje uit.
Burgemeester en wethouders vinden
dat de stichting Vrienden van de Weh-
me een zodanig brede doelstelling
heeft dat toekenning van een eenmalig
subsidie van f 1.500,— verantwoord is.

De afdeling Algemene Zaken heeft een
geautomatiseerd bestand opgebouwd
van de secretariaten van alle verenigin-
gen en instellingen die werkzaam zijn
in de gemeente Vorden.
Indien het secretariaat van uw vereni-
ging of instelling wijzigt, geeft u dit dan
zo spoedig mogelijk door aan deze af-
deling, zodat correspondentie naar de
juiste adressen gaan. Bij de afhande-
ling van tal van zaken voorkomt dit on-
nodig tijdverlies.

!• OPHALEN KLEIN
CHEMISCH AFVAL

IN DE KERN
WICHMOND

In de brief die iedereen ontvangen
heeft over het ophalen van klein che-
misch afval staat niet wanneer in de
kern Wichmond het klein chemisch af-
val wordt opgehaald. DIT GEBEURT
OP DE OCHTEND VAN 3 JUNI 1991.

Op welke wijze dit zal gebeuren kunt u
in de brief lezen. Burgemeester en wet-
houders betreuren het dat Wichmond
abusievelijk niet in de briefis vermeld.
Op donderdag 23 mei komt de chemo-
car in de kern Vorden ten zuiden van
de Dorpsstraat/Zutphenseweg, inclu-
sief het zuidelijk deel van deze scheids-
lijn.

Vanaf maandag 3 juni wordt er ook in
het buitengebied klein chemisch afval
opgehaald. Wichmond, Kranenburg
en Vierakker behoren ook tot het bui-
tengebied, evenals het deel van de kern
Vorden ten noorden van de Ruurlose-
weg voorbij de spoorlijn.

KTIE TANKSLAG:
AANMELDEN

MOGELJK TOT l JULI
1991!!! '

Nog steeds melden zich mensen aan
om mee te doen aan de aktie tankslag.
Het gaat daarbij om het uit de bodem
halen of onschadelijk maken van niet

meer in gebruik zijnde olietanks. uit
onderzoeken is gebleken dat deze
tanks na ongeveer 30 jaar gaan lekken,
waardoor olierestanten in de bodem
terecht kunnen komen. Dit is zeer
schadelijk voor bodem en grondwater.

Het onschadelijk maken van zo'n olie-
tank kost ongeveer f 800,—. Indien u
zich voor l juli aanmeldt kunt u ge-
bruik maken van een subsidiemogelijk-
heid van gemeente en provincie. Zij
betalen dan ongeveer de helft van de
kosten, zodat u voor een bedrag van
rond de f400,— uw tank onschadelijk
kunt laten maken.

MELDT U ZICH NA DE DATUM VAN
l JULI AAN DAN KUNT U VAN DEZE
SUBSIDIEMOGELIJKHEID GEEN
GEBRUIK MEER MAKEN. U KUNT
ZICH TELEFONISCH BIJ DE GE-
MEENTE AANMELDEN.
TEL. 05752—7474.

In dit verband is van belang dat om-
streeks 1994 de Wet Bodembescher-
ming zal wijzigen. Indien u dan nog
niet meer in gebruik zijnde olietanks in
de bodem hebt, bent u verplicht deze
onschadelijk te maken, waarbij de kos-
ten geheel voor uw rekening komen!

^TJ JAARLIJKSE
INZAMELAKTIE

LANDBOUWPLASTIC:
OPGEVEN MOGELIJK

TOT 4 JUNI 199112.00
UUR

Indien u GRATIS landbouwplastic
mee wilt geven tijdens de jaarlijkse in-
zamelaktie van de gemeente, kunt u
zich tot 4 juni 1991 opgeven bij het
gemeentehuis, telefoon 05752-7474.

Vaak verbrandt men het landbouwplas-
tic. Hici •Bomen voor het milieu zeer
schadelijke stoffen vrij. Denk dus aan
het milieu en geef landbouwplastic
mee tijdens deze ophaalaktie.

NSPRAAKAVOND
OVER VOORONT-

WERP-BESTEMMINGS-
PLAN VORDEN WEST

EN ZUID 1990
Voor de bebouwde kom van Vorden
zijn in de loop der tijd diverse bestem-
mingsplannen opgesteld. Deze plan-
nen waren grotendeels gebaseerd op
de uitgangspunten ingevolge de Wet
op de Ruimtelijke Ordening,zoals die
luidde voor l januari 1985, en waren
daardoor vrij gedetailleerd van aard.
Gewijzigde maatschappelijke inzich-
ten, alsmede de wens tot deregulering
(o.a. voortvloeiende uit de wijziging
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning per l januari 1985) vereisen een
slagvaardig en praktisch instrument ter
bevordering van een goed ruimtelijk
ordeningsproces.
De verschillende regelingen in de di-
verse plannen voor het dorp leiden nu
in enkele gevallen tot rechtsongelijk-
heid tussen burgers.
De gemeenteraad heeft dan ook ge-
vraagd om voor de bebouwde kom van
Vorden nieuwe bestemmingsplannen
op te stellen. Daarbij is een duidelijke
keuze gemaakt voor meer flexibiliteit
in het plan zelf, zodat deze niet langer
als star en negatief instrument hoeven
over te komen. Voorkomen dient te
worden dat voor elke kleinigheid het
bestemmingsplan weer (via de vrij lan-
ge weg van een herziening met een in
de Wet voorgeschreven procedure)
aangepast dient te worden.
Het dorp is voor dit doel in een aantal
delen 'geknipt'. In eerste instantie zal
er een plan voor globaal de volgende
wijken ter inzage worden gelegd:

— zuid (inclusief drukkerij Weevers,
de Wehme en garage Groot Jeb-
bink, maar NIET de eventuele uit-
breiding van de Nedac Sorbo, welke
in het plan 'Vorden West en Zuid
1990, no. l' geregeld wordt;

— Brinkerhof;
— Hoetinkhof;
— Addinkhof;
— het Molenplan,alsmede de bebou-

wing tussen de Schoolstraat en de

f GEMEENTERAAD VERGADERT OP
28 MEI 1991

Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur begint en gehouden wordt in
het gemeentehuis, komen de volgende punten aan de orde.
— wijziging Verordening, regelende de samenstelling en de werkkring van

de vaste commissies van advies en bijstand van de gemeente Vorden;
— bouw kinderdagverblijf;
— verkoopjulianalaan 5;
— aanpassing volumebesluit 1991 Wet Stads-en Dorpsvernieuwing;
— startsubsidie 'Stichting Vrienden van de Wehme'.

Dr. C. Lulofsweg, alsmede een be-
perkt gedeelte van de bebouwing
ten zuiden van Het Hoge;

— plan de Boonk,voorzover gelegen
tussen de Boonk en de Mispel-
kampdijk.

De begrenzing van dit plan is op de
schets onder dit stuk nog nader aange-
geven.

Alvorens het plan als voorontwerp,
voor een ieder ter inzage zal worden
gelegd, zal hierover een voorlichtings-
avond worden georganiseerd in het
dorpscentrum. Dit zal plaatsvinden op
DONDERDAG 23 MEI AANSTAAN-
DE, aanvang 20.00 uur. U bent daar
van harte welkom.

ZtWEAfWATER-
KWALITEIT IN

GELDERLAND
Uit een door de provincie ingesteld on-
derzoek is gebleken dat de bacteriolo-
gische kwaliteit van het zwemwater in
Gelderland in de grotere recreatiege-
bieden goed is. Onderzocht zijn onder
andere Bussloo bij Voorst, de Ham-
broekplas bij Borculo, 't Hilgelo bij
Winterswijk, de Slingeplas bij Aalten,
Stroombroek bij Bergh, de Nevelhorst
bij Didam en Rhederlaag bij Angerlo.
In een folder, die op het gemeentehuis
verkrijgbaar is, kunt u dit allemaal rus-
tig nalezen.
Enkele tips voor veilig zwemmen:

— zwemplaatsen met een open verbin-
ding naaar grote rivieren zijn dicht
bij de aansluiting met die rivier vaak
vervuild;

— verlaat bij onweer en bliksem zo
snel mogelijk het water en zoek be-
schutting. Niet onder een boom,
maar bijvoorbeeld in een auto;

— op een luchtbed kun je snel een
eind afdrijven. Blijf daarom wakker
en let goed op;

— blijf uit de buurt van vaargeulen,
scheepvaartroutes, gemalen en slui-
zen;

— zwem niet in de grote rivieren (Rijn,
IJssel, Waal en Maas);

— zwem niet in de buurt van zandzui-
gers, waterlozingen en zuiverings-
installaties;

— zwem niet in de buurt van plaatsen
waar veel schepen liggen of waar
zich veel watervogels ophouden;

— let op kinderen, laat ze nooit alleen
zwemmen of spelen in het water;

— duik nooit in ondiep of troebel wa-
ter;

— vooral zandwinplaatsen en grindga-
ten kunnen erg diep zijn, daar zijn
vaak plaatselijke, koude stromin-
gen;

— raak bij kramp niet in paniek, pro-
beer kalm te blijven en trek zo effec-
tief mogelijk de aandacht van ande-
re zwemmers;

— ook geoefende zwemmers kunnen
in noodsituaties komen, ga daarom
nooit alleen zwemmen.

f* COLLECTE
NEDERLANDSE

RODE KRUIS
Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nederlandse Rode Kruis ver-
gunning gegeven voor het houden van
een collecte van 27 mei tot en met 8
juni aanstaande.

Pïfi
f* LIJDELIJKE

VERKEERS-
MAATREGELEN

In verband met de openstelling van de
tuinen van 'De Wiersse op 26 mei aan-
staande, hebben burgemeester en wet-
houders besloten om op die dag de vol-
gende tijdelijke verkeersmaatregelen te
nemen:

— instellen van een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg voor het gedeelte vanaf
de Ruurloseweg tot de spoorbaan;

— afsluiten van de Wiersserallee
alle verkeer behalve voetgangers.

OUW-
VERGUNNINGEN

Op 14 mei jongstleden hebben burge-
meester en wethouders besloten bouw-
vergunning te verlenen aan:

— de heer J.W. (iolstein, Insulinde-
laan 1 7 te Vorden, voor het vernieu-
wen en vergroten van een garage/
berging, op het perceel Insulinde-
laan 17;

— de heer H. J. Bannink, Schuttestraat
32 te Vorden, voor het slopen van
een kippenschuur en het bouwen
van een berging/hobbyruimte, op
het perceel Schuttestraat 32 te Vor-
den;

— de heer K. Bakker, Dorpsstraat 24 te
Vorden, voor het vergroten van de
receptieruimte op het perceel
Dorpsstraat 24 te Vorden;

— de heer H.C. Haanstra, Mulders-
kamp 7 te Vorden, voor het vergro-
ten van een dakkapel op de perce-
len Mulderskamp 7 en 9 te Vorden;

— de heer R.H. Gosselink, Schutte-
straat 24 te Vorden, voor het gedeel-
telijk vernieuwen en veranderen van
een veestalling op het perceel
Schuttestraat 24 te Vorden;

— de heer E.J. Elsman, Baron van der
Heijdenlaan 9 te Wichmond, voor
het bouwen van een tuinhuisje op
het perceel Baron van der Heijden-
laan 9 te Wichmond;

— de heer R. Grootjebbink, Margriet-
laan 3 te Vorden, voor het bouwen
van een berging op het perceel
Margrietlaan 3 te Vorden;

— de VW Vorden, p/a Mulderskamp
7 te Vorden, voor het bouwen van
een kantoorruimte aan de Kerk-
straat 6 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.
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Zwembad 'In de Dennen' mag
midgetgolfbaan aanleggen
Wethouder Aartsen deelde woensdagavond mede dat het college
aan het zwembad 'In de Dennen' toestemming heeft gegeven om
een midgetgolfbaan aan te leggen. Indien er een extra tekort op
de exploitatie zal ontstaan zal de gemeente bijspringen.
Mevrouw Aartsen verwachtte niet dat
het zo'n vaart zal lopen want het ligt in
het voornemen van het hadbestuur om
de midgetgolfbaan ook voor- en na het
/.wemseizoen te gebruiken. Ook wil het
badbestuur proberen'gelden via spon-
soring te vergaren.
Het beleidsplan van 'In de Dennen',
dat vorig jaar door het badbestuur bij
de gemeente is ingediend zal betrok-
ken worden bij het onderzoek naar de
akkomodaties in Vorden.
De Commissie Welzijn stelde zich posi-
tief op om de 'Stichting Vrienden van
de Wehme' een startsubsidie te verle-
nen van f 1.500,-. 'Wel oppassen voor
precedentwerking', zo waarschuwde de
commissie unaniem.

De Stichting had f 2.200,- alsnog te
krijgen.
'Om diverse aktiviteiten te ontwikkelen
heb je gelei nodig. Ik vind dat wij daar
ook recht op hebben. Wij vragen toch
niets teveel. Heeft u wel eens van senio-
ren gehoord met de pil van het zieken-
fonds? Of van senioren met vrucht-
baarheidsonderzoeken? Of ouderen
die drugs gebruiken of ouderen met
sportletsel. In het nieuws komt nooit
dat ouderen weer eens een trein of een
voetbalstadion vernield hebben. Of dat
ze weer een kraakpand met ouderen
hebben moeten ontruimen? Dan vra-
gen we toch niets teveel?', aldus de
heer De Klerk. De commissie liet zich
evenwel niet vermurwen.

Voorverkoop 'Normaal
in Toldiek' van start
Reeds deze week is de voorverkoop van het legendarische jaarlijk-
se optreden van NORMAAL bij de Toldijkse jeugdsoos Flophou-
se van start gegaan. Vorig jaar moesten enkele honderden teleur-
gesteld worden omdat de beschikbare 4000 (!) kaarten voortijdig
waren uitverkocht.
Om iedereen in deze regio voldoende
de kans te geven om het spektakel op
2H juni mee te kunnen maken hebben
de mensen van Flophouse besloten
vroegtijdig de kaarten ter beschikking
te stellen.

Want een spektakel wordt het weer!
Zeker in dit jubileumjaar wanneer de

boerenrockers voor de 15e keer naar
Toldijk komen.
'H0KEN bie Flophouse, wij komt d'r
weer an! Kearl wat un spul weer, doar
k0 j vanop an!'
Aldus de jingle die Normaal speciaal
voor het Toldijkse gebeuren heeft op-
genomen. Voor de voorverkoopadres-
sen zie de advertentie in dit blad.

Op het Zutphense industrieterrein „De Stoven" wordt door 16
Zutphense BOVAG-dealers - verenigd in de „Zutphense Dealer
Combinatie" - een groot openlucht Occasionfestival gehouden
op vrijdag 24 mei, zaterdag 25 mei en zondag 26 mei (de Mei-
markt) .
Er zullen op dit naar Amerikaans voor-
beeld georganiseerde Autofestival zo'n
750 occasions, allen met BOVAG-ga-
rantie, gepresenteerd worden in de
prijsklasse van 1.000 tot 100.000 gul-
den.
De occasions zullen per model ge-
prijsd, in lange rijen worden opge-
steld. De bezoekers kunnen op hun ge-
mak de wagens beijken zonder door
verkopers te worden lastig gevallen. Ui-
teraard staan vakmensen klaar om -
vrijblijvend - advies te geven wanneer
men daarom vraagt.

Alle auto's zijn APK-gekeurd, diverse
auto's zijn sterk afgeprijsd en wie be-
sluit tot het aankopen van een occa-

sion, kan ter plekke een gunstige fi-
nancieringsregeling treffen. Financie-
rings-adviseurs van een bekende
bankinstelling zijn aanwezig.

De deelnemende bedrijven zijn: Van
der Linden (Peugeot) - Auto Zut-
phen-Lochem (Ford) - Schotpoort
Zutpen (Volvo) - Ten Harkel (Daihat-
su) - Wensink Autobedrijven (Merce-
des) -Segerink & Wolbers (Renault) -
Jos Herwers (Nissan) Servocar
(Volkswagen/Audi) - Oude Nijhuis
(Subaru) - Auto Service Eefde (Suzu-
ki) - Onstenk-Lenselink (Mazda) -
Auto Torenstad (Toyota) - De Groot
(Citroen) -Opel Wisselink (Opel/Isu-
zu) en Berkelcar (Seat).

Huldiging
Plattelandsvrouwen
Tijdens de laatste bijeenkomst van de
afdel ing Vorden van de Plattelands-
vrouwen werden niet minder dan (i l
dames in het zonnetje gezet vanwege
het feit dat zij 25 jaar of langer lid zijn.
Deze dames kregen allemaal een glas

met inscriptie aangeboden. Tijdens de
koffiemaaltijd zorgde Stein Pots voor
vrolijke akkordeonmuziek. Deze avond
vormde tevens het slot van de jubileu-
maktiviteiten die op voortreffelijke wij-
ze in het afgelopen seizoen door de
feestcommissie werden georganiseerd.
Op 20 juni is er een fietstocht. Hier-
voor kan men zich opgeven bij mevr.
Koning, tel. 6838.

V N D W K

S L A G E R IJ

U heeft nodig voor 4 personen:
300 gram gerookte en gekookte ossetong
750 gram gare asperges
20 gram boter
20 gram bloem
3 deciliter kookvocht
van de asperges of
bouillon
l eidooier
l deciliter room
zout
peper

Snijd de asperges in stukjes en de ossetong in
reepjes. Smelt de boter in een pan en laat het
uitbruisen. Doe de bloem erbij en laat het
onder voortdurend omroeren ca. l minuut
aanfruiten. Voeg dan al roerend de bouillon
of het kookvocht van de asperges toe. Bl i j f
roeren en laat de saus ca. 5 minuten zachtjes
doorkoken. Doe daarna de asperges en de
ossetong bij de saus en laat het nog ca. 5

V L O G M A N

minuten verwarmen. Klop het eidooier los
met de room. Giet dit al roerende in een dun

straaltje bij de ragout. Zet
de pan weer op een laag
vuur en laat het niet meer
koken. Voeg zout en
peper naar smaak toe.
Aspergeragoüt is lekker
met een pistolet of
warme croissantjcs.

Tip: De kombinatie van
verse asperges met

lamsvlees, kalfsvlees of achterham zijn ware
toppers.

Voedingswaarde per portie:
Energie: 1190 kj (285 kcal)
Eiwit: 19 gram
Vet: 19 gram
Koolhydraten: 10 gram

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond
Bejaardensoosmiddag van woensdag
29 mei. Deze middag zal na de koffie
en opening verzorgd worden doorJan-
ny Jansen uit Didam voor de pauze: ze
wil de bejaarden kaarsen laten maken
van bijenwas en na de pauze liedjes en
gedichten van Aornt Peppelenkamp;
dus het belooft weer een mooie mid-
dag te worden.
Wij hopen dat U allen gezond en wel
op deze middag weer aanwezig bent en
tot ziens.

Nutsfloralia
Een leuke reactie op de voorjaarscur-
sus van Harry Kettelerij en zijn assis-
tent Eddy.
Een cursus van 3 lessen, maar zeer ge-
slaagd!
De Ie les was het maken van corsages.
De 2e les was het schikken van een boe-
ket bloemen, waar leuke dingen uit
kwamen.
De 3e les was in het teken van Konin-
ginnedag. Men mocht een bloemstuk
maken, een boeket of een corsage. Het
waren 3 leerzame avonden en zeer ge-
zellig.
De volgende cursus van Floralia zal zijn
eind augustus/begin september.
Ook deze cursus zal gegeven worden
door Harry Kettelerij. Verdere bijzon-
derheden zullen tz.t. in Contact ko-
men.

Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van
de Openbare Bibliotheek
Kingsley Amis - Huwelijk op de hel-
ling; Virginia Andrews - De droom van
een engel; Sera Anstadt - De weg; Ina
ten Broeke-Bruins - Een zilveren
zoom; Bruce Chatwin - De gezongen
aarde; William Crampton - Grote geïl-
lustreerd^teggengids; Emma en Wil-
helmina,^^ vorstenhuis door de eeu-
wen heen; Encyclopedie van de Neder-
landse popmuziek; Arthur Freeman -
Had ik maar... ; Witold Gombrowicz -
De beheksten; Tony Hare - Het broei-
K, INC 11 ( / ( t .̂ ^^^M c i , i v FT ave l IN «i ii i a.ue
windstrelcWr Anne Hebert - De verbo-

den stad; Sheila Kitzinger - Baby's die
veel huilen; Jakob Lorber - Kruis en
kroon; Jan Siebelink - Sneller dan het
hart; Dan Simmons - Hyperion; Nao-
mi Wolf - De zoete leugen; Joh. G.
Veenhof-Jong gestorven helden

Geslaagd

Prijswinnaars
Lubbers
Woonwinkel
Tijdens de onlangs gehouden Paas-
meubelshow van Lubbers Woonwinkel
konden de bezoekers een mooie prijs
winnen d.m.v. een schriftelijke indruk

van deze show.
/o origineel mogelijk waren de woor-
den van dr pri jswinnaars t.w.
Bij de jeugd: Arjan Geurtsen, Vordense-
weg 7, Hengelo Gld.

Hij de volwassenen:
1. W.H. Klein-Reesink, Schopperdonk-
seweg, Wehl; 2. R. Mull ink, Michiel-
straat 17, Hengelo Gld.

Geslaagd voor de cursus Doe-Het-Zelf:
H. Bosch, Eefde; L.J. Gijsberts, Voorst;
A. Juffer, Oldebroek; E.A.J. Kleine
Koerkamp, Lettele; F.L. Krüger, Zut-
phen; H. Lamain, Vaassen; R.A.F. Rui-
ter, Lochem;J. Zonneveld, Lochem.

De heer H. Bosch uit Eefde is de best
geslaagde van heel Nederland.
Ze volgen hun opleiding aan het Insti-
tuut voor Middenstandsonderwijs.

Ludieke actie
jeugdbestuur w Vorden

Geslaagd
Geslaagd voor de cursus vakkennis
Parfumerie:
T.P.M. Achtereekte, Deventer; M.
Hulshoff, Deventer; MJ. Veenhuis,
Deventer; E.B. Beuseker, Steenderen;
M.T. di Giulio-Sahuleka, Vaassen; J.A.
Hofman, Zutphen; H.F.H. Meutstege,
Laren.
De cursus werd verzorgd door het In-
stituut voor Middenstandsonderwijs te
Zutphen.

Quick'20 en ABS
winnaar
voetbaltoernooien
Op de velden van de voetbalvereniging
'Vorden' werden dit pinksterweekend
twee voetbaltoernooien gehouden. Za-
terdag het toernooi voor C-teams en
Eerste Pinksterdag een toernooi voor
B-junioren.
Bij de C-tjes won Colmschate in de
strijd om de derde plaats met 2-0 van
Pax. Winnaar werd Quick '20 dat in de
finale AZSV met 1-0 versloeg. Einds-
tand: 1. Quick '20; 2. AZSV; 3. Colm-
schate. ^fe
Bij de B-junioren werd QuSR>0 derde
door met 1-0 van WVC te winnen. De
finalewedstrijd tussen ABS en Vorden
eindigde in 0-0. Na het nemen van
strafschoppen werd ABS winnaar.
Eindstand: 1. ABS; 2. Vord^^S. Quick
'20.

Dat de voetbalvereniging Vorden een actief jeugdbeleid voerde
wist u waarschijnlijk al lang.
Een van de ludieke acties van het jeugdbestuur was ongetwijfeld
de voorwedstrijd die zondag 12 mei werd gespeeld, en wel alle
F-pupillen tegen hun ouders, niet alleen de vaders verschenen op
de heilige grasmat doch ook enkele moeders bezorgden de jong-
ste voetballers van Vorden een onvergetelijke middag.

A

De ouders hadden zich, op verzoek van
het jeugdbestuur, verkleed in verschil-
lende prachtige creaties, zodat het ver-
schil tussen de beide ploegen voor de
scheidsrechter goed zichtbaar zou zijn.
De pupillen genoten zichtbaar van
deze verkleede partij, doch de instel-
ling van de kleine mannen was opti-
maal de wedstrijd werd met de nodige
ernst van hun kant gespeeld, al snel
drongen de kleine geel-zwart spelers
de ouders in de verdediging en hoe
spectaculair de reddingen van de ver-
kleede keeper ook waren, tegen dit
kleine geweld was ook hij niet bestand.
Uiteindelijk wonnen de toekomstige

spelers van Vorden deze prachtige
wedstrijd met 7-1.
Moe gestreden maar toch zeer voldaan
vormden ouders en jeugd gezamenlijk
een erehaag voor de pupil van de week,
Levi Wentink, de scheidsrechter en de
spelers van Vorden en AD '69 die on-
der luid applaus en met sportieve aan-
moedigingen de voor Vorden belang-
rijke wedstrijd in gingen.
De uitslag van die wedstrijd is u reeds
bekend, maar toch nog even 'i-1 voor
Vorden.
Al met al een bijzondere en onvergete-
lijke middag voor de jongste voetbal-
lers van Vorden.

Evangelische boekhandel 'De
Vonk' viert jubileum
Deze maand viert de evangelische boekhandel 'De Vonk' in Zut-
phen zijn tienjarig jubileum. Ter gelegenheid daarvan wordt op
zaterdag 25 mei a.s. een open dag gehouden.

folitievaria GROEP VORDEN

Op 23 mei 1981 werd aan de Warns-
veldseweg te Zutphen een evangelische
boekhandel gevestigd. Deze kwam
voort uit de koffiebar die al enige tijd in
dat pand was gevestigd. Elders in de
stad bestond al een evangelische boek-
handel, maar die werd gesloten.
Dat was voor het echtpaar de Oude
(die boven het pand aan de Warnsveld-
seweg wonen) en de heer Pardijs reden
om een nieuwe boekhandel op te zet-
ten. Eerst was deze alleen op zaterdag
en op vrijdagavond geopend. Maar
door de jaren, heen groeide de behoef-
te aan de lektuur die in 'De Vonk' te
koop is, de openingstijden werden

daarom uitgebreid.
Vorig jaar werd de winkel geheel ver-
bouwd en uitgebreid, zodat het voldoet
aan de huidige eisen. Ook het assorti-
ment werd aangepast: niet alleen evan-
gelische lektuur, maar tevens kaarten,
posters en vooral ook gospelmuziek
(CD's, platen en muziekcassettes).
Tijdens de open dag op 25 mei a.s.
worden de klanten door de beheerders,
de familie De Oude, gastvrij ontvangen'
met koffie. Men kan dan vrijblijvend de
winkel bekijken en ontvangt een pre-
sentje. Later in dit jubileumjaar zijn
nog meer bijzondere activiteiten ge-
pland.

Op woensdag 29 mei zal in het zwem- en rekreatiebad 'In de
Dennen' te Vorden het startsein worden gegeven voor de eerste
seizoenaktiviteit voor deze zomer.
In dit geval een 'Junior Survival'. Een
speciaal evenement voor de jeugd,
voor zowel jongens als meisjes.
De gehele middag kan men zich lekker
sportief gaan uitleven en eventueel in
wedstrijdverband individueel zijn of
haar krachten meten met anderen.
Prijzen zullen eventueel beschikbaar
zijn.
De organisatie, zijnde het bestuur van
het Vordens zwembad in nauwe sa-
menwerking en onder toezicht/bege-
leiding van het spel- en evenementen-
buro Ambiance Hartman BV uit
Keyenborg met het badpersoneel zijn
inmiddels volop bezig met de voorbe-
reidingvan deze junior survival.
Er zal een speciaal parcours worden
uitgezet op het zwembadterrein met
diverse obstakels. Zo zal er bv. een hin-
dernissenbaan zijn zowel in het water
als op de zon- en speelweide. De deel-
nemers/deelneemsters zullen diverse
speciale opdrachten moeten uitvoeren
precies zoals bij de echte survival op de
T.V.

Het nemen van de hindernissenbaan
zal gezien de diverse obstakel o.a. klim-
en klauterwerk over touwladders en
bruggen voor de deelnemers/deel-
neemsters zeker niet eenvoudig zijn.
Dus naast kracht en conditie wordt ook
techniek en behendigheid gevraagd.
Fietstrajekt, mastklimmen e.d. zorgen
voor veel plezier. Voorop staat het
zwemplezier in hetopenluchtbad.
Kortom, als de weergoden meewerken
kan aan deze juniorsuryival veel plezier
beleefd worden, zowel voor de deelne-
mers/deelneemsters als de organisato-
ren en uiteraard de toeschouwers.

Inschrijving
De organisatie hoopt op een groot
deelnemersaantal en veel publiek. Op-
gave tot deelname is vanaf heden al
mogelijk aan de kassa van het zwem-
bad, alwaar men ook terecht kan voor
nadere informatie over deze Junior
Survival.

Op 14 mei kreeg de politie kennis van
het feit, dat er een dode ree zou liggen
langs de spoorlijn t.h.v. de Branden-
borchweg te Vorden. Ree is vermoede-
lijk doodgereden door een trein en is
afgevoerd naar de destructie.

Op 15 mei belde een inwoner van Vor-
den, dat hij met zijn metaaldetector
munitie had gevonden. Betroffen mor-
tiergranaten, afkomstig uit de Tweede
Wereldoorlog. Munitie wordt opge-
haald en vernietigd door de Explosie-
ven Opruimingsdienst.

op 16 mei deed een medewerker van
notariskantoor Mr. Greven aangifte
van een poging tot inbraak.
Eveneens op 16 mei belde 's morgens
een inwoner uit Borculo, dat hij 's
nachts op de Almenseweg met zijn
auto uit de bocht was gevlogen en
daarbij tegen een boom was beland.
Ongeval gebeurde ter hoogte van de
kruising met de Oude Zutphenseweg.
De APK keuring van de auto was verval-
len. Door de aanrijding geraakte het
voertuig total loss. Bestuurder/eige-
naar is verblijd met een proces-verbaal.

Tussen 14 mei F991 19.30 uur en 14
mei 1991 23.15 uur zijn er van een per-
sonenauto welke geparkeerd stond na-
bij de Sporthal te Vorden, 4 wielsier-
deksels gestolen. Deze waren antraciet-
kleurig en voorzien van het Opel merk-
teken.
Op 14 mei 1991 heeft er een kleine
aanrijding plaatsgevonden tussen twee
fietsers. Dit gebeurde t.h.v. de Loga
aan de Raadhuisstraat. De melder is la-
ter met zijn fiets naar de fietsenmaker
geweest en er bleek een schade van
f 150,- aan zijn fiets te zijn veroorzaakt.
Verzocht wordt of de wat oudere me-
vrouw, welke die aanrijding veroor-
zaakt heeft zich in verbinding wil stel-
len met de politie te Vorden, i.v.m. de
afwikkeling van de schade.

Zaterdagavond 18 mei 1991 werd de
assistentie ingeroepen door de eigena-
resse van een plaatselijk horecabedrijf.
Een viertal knapen uit Zutphen waren
de gehele avond al vervelend geweest.
Tevens is er gedurende de tijd dat zij in
het café waren een telefoon vernield.
Na enig heen en weer getrek zijn be-

treffende 'gasten' naar buiten gewerkt
en richting Zutphen vertrokken.
Tijdens de Milieumanifestatiedag nabij
het gemeentehuis te Vorden op 18 mei
1991 reed de bestuurder van de grote
autobus, welke gasten naar de tuinen
van de Wiersse bracht, tegen een tweet-
al fietsen welke tegen een boom ston-
den. Dit veroorzaakte een kleine scha-
de welke geregeld is.

Op 19 mei 1991 omstreeks 04.30 uur
vond er op de Ruurloseweg in buurt-
schap 't Medler een eenzijdig ongeval
plaats. Een 20-jarige Vordenaar reed
onder invloed van alkoholhoudende
drank, zonder rijbewijs en /onder gor-
del om, met een snelheid van 170 km
per uur over de Ruurloseweg in de
richting Vorden.
In een scherpe bocht verloor hij de
macht over het stuur en reed door een
weideafrastering het weiland in. Ver-
volgens slingerde en slipte hij nog on-
geveer 200 meter door alvorens tot
stilstand te komen tegen een boom in
de tuin van een aan de Ruurloseweg
liggende woning.
Na controle bleek bestuurder 3 keerde
toegestane hoeveelheid alkohol in zijn
bloed te hebben. Behoudens een klein
sneetje op zijn neus, heeft bestuurder
geen lichamelijke gevolgen van die
aanrijding ondervonden.

()p 20 mei 1991 vond er nog een kleine
kop-staart aanri jding plaats nabij de
ingang van de tuinen van kasteel 'De
Wiersse'. (iedurende de gehele dag was
het vrij druk aldaar. Ken kleine 400 be-
zoekers bezochten de tuinen. De reser-
vepolitie van Vorden verrichte aldaar
toezicht op het verkeer en het parke-
ren.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Verloren: zwarte portemonnee (knip-
model met flap); trouwring; sleutel
met etui; damesfiets, Gazelle, kl. bruin.

Gevonden: pauw, komen aanlopen;
jongenshoHoge; portemonnaie; he-
renfiets, zwart, bruine kettingkast,
merk nn.; kinderportemonnaie.

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

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

16 Zutphense BOVAG dealers presenteren:

VRIJDAG ZATERDAG! ZONDAG

24MEII25MEII26MEI
14:00-21:00 II 10:00-17:00 II 10:00-17:00

DE STOVEN
ZUÏPHEN

Voor reparaties
van

'RUIT IN BEELD EN GELUID

Dorpsstraat 8 7251 BB Vorden
Telefoon 05752-1000

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

27 juni KINDERMATINEE
28 juni NORMAAL
30 juni KOFFIECONCtRT
l* f" l ll-»l*f-i-*ix<«n-vrii

VEURVERKOOP:
> Flophouse, Toldiek
^ Café „De Engel", Steendren
^ Café Sesink, Boak

Café „Deitoterg", Vorden
Café „De t̂an", Hengel
Café „'t Winkeltje", Zutphen
Café „Merleyn", Durkum

HELP HELPEN

GIRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DEHHAA8
OFHETBMW/BIMHUmniERIMII

UWPlMTSaUNEAFDEUN

CD

INI LU

IVI

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

grancnbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

Waldkorn uniek in z'n soort.

Waldkorn wordt gebakken van een

unieke melange van mout, rogge,

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,

zonnebloem- en lijnzaad. Het is r i jk aan

hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.

Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

geproefd en u wi l t niet anders meer.

Zo lekker is Waldkorn.

Lekkere Waldkorn-tips.

- Waldkorn smaakt heer jk Inj een

kopje bouillon of helde

- \\-\iIdkor» mfl nuliiiirzi

ongekend lekker.

- Waldkorn mei dungeweden

Ardcnnerham is een ware delitalf*<.e.

Waldkorn mei enkele plakjes

appel oj peer is ttn jrme en

gezonde (ombinalie.

Waldkorn. Uniek donker meergranenbrood.

't winkeltje in vers brood en banket

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

hoe sprankelend
leer kan stralen!

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
WENZEL SPELLBRINK Ass.

Tel. 05430-18585.
Tel. 05735-2136.

PHILIPS AKTIE
GLOEILAMPEN Energiezuinige spaarlampen van

Philips.

Verder kompleet assortiment
gloeilampen - TL-buizen.

l
PLC E lampen

SL lampen

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 -Vorden -Telefoon 05752 -1261

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

KWEKERIJ HENDRIKS
Uilenesterstraat 15 - Keijenborg

Tel. 05753-1395

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

ALVADA
Kombinatie van s ier l i jke vormen
en een weldadig zitkomfort.
Uitgerust met sterke beuken
romp. Zitkussens uitgevoerd met
interieurvering. Leverbaar in
diverse kleuren leer of met
stoffen bekleding. Kom deze

stralende aanwinst voor uw inter ieur bij ons bekijken
en vraag naar de vele mogeli jkheden.

Dj 3 + 2-zits
Ook als fauteuil 4495.

staat voor goed zitten

INTERIEUR lubbers
WAARBORG

V/oAl

raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

Oö juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

De groente-
specialist op
de markt te
Vorden Zoete Galia Meloen

15 Mandarijnen ZONDER PIT

Vleestomaten
Surprise

KÖLDENHOF's Versmarkt

2 BOS BLOEMEN „ 8,95 \
4 GERANIUMS of
FUCHSIA'S 9,95

10CHRYSANTEN-
PLANTEN 2,95

24 st. 1 -JARIGE

TUINPLANTEN

13,75

DE VALEWEIDE-bloemen



Hoe lan
altijd een goed percentage.
Voor het kweken van de allerhoogste rente op uw
spaargeld zijn de Deposito's van de Spaarbank de
aangewezen plaats.

Op een Deposito zet u een bedrag
voor een bepaalde tijd vast. Over het
algemeen geldt dat hoe langer u uw
spaargeld kunt laten rusten, hoe mooier
het rentepercentage kan worden.

Dat percentage geldt gedurende
de hele looptijd.

U kunt kiezen uit looptijden die
variëren van l tot en met 10 jaar. De
rente komt jaarlijks beschikbaar.

7V4

Een
Wposito,

Tarieven* Spaardeposito's
gedurende de actie

(geldig van 13 mei t/mikmi 1991)

1 jaar vast
2 jaar vast—
3 jaar vast
4 jaar vast
5 jaar vast _____
6 jaar vast

10 jaar vast _

8
8
8V4
8l/4

8V2
Rentewijzigingen voorbehouden.

aparte vorm is het Maandignte
waarbij de rente maandelijlS^eschikbaar

komt. Een mooie aanvulling op uw
inkomen!

Bij dit Deposito kurWa eveneens
kiezen uit verschillende looptijden.
De minimum inleg bedraagt f. 15.000;-.

De rente op een Deposito is hoog
tot zeer hoog.

Dus als u uw geld niet direct nodig
hebt, is het de moeite waard eens bij
ons te informeren naar een Spaarbank
Deposito.

De Bondsspaarbank
doet meer voor spaarders.

café'- restaurant

•
zondag 26 mei van 17.00-19.30 u.

Achterhoeks Boerenbuffet

f 25,-p p
onbeperkt genieten van vele gerechten

(warme/koude) waaronder streekgerechten

65+21,- kinderent/m l O jaar 12,50

- a. u. b. reserveren -

muzikale omlijsting; "de Trekzakman"!

•
Ruurloseweg 64 - 7251 LV Vorden (Kranenburg)

Tel.:05752-6614

TUINCENTRUM VORDEN
HEEFT HET!

250 m2 kamerplanten
350 soorten vaste planten in container

500 soorten bomen/heesters in container
Alles op mestgebied

Groot assortiment vijverartikelen en vissen
200 verschillende terra cotta potten

zeer breed en groot assortiment perkplanten
goede service en advies
goede kwaliteit planten

AANBIEDINGEN

10 Geraniums
10 Afrikaantjes
10 Allyssum
10 Petunia's
Vijverfolie
Borderturven
Dracanea kamerplant
Kaapsviooltje
Potgrond _

20,00
3,95
3,95
4,95

_ per m2 5,95
10 voor 19,95

5,50
_ 3 voor 5,00
_80ltr. 10,00

Tot ziens bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden

Tel. 05752-3671

Openingstijden:
maandag t/m donderdag: 9.00 tot 18.00 uur

vrijdag: 9.00 tot 21.00 uur
zaterdag: 9.00 tot 17.00 uur

spaarbank

GEVRAAGD:

VAKANTIEWERKERS
VOOR JUNI EN JULI

A) Medewerkers(sters) voor
1 dag in de week

B) Medewerkers(sters) voor
6 dagen in de week

TUINBOUWBEDRIJF

H.B. LUIMES
Tel. 05753-2542 Na 19.00 uur bellen.

INTERNATIONALE SORBO JEUGDVOETBALTOERNOOI
voor C-teams 25-26 mei

DEELNEMERS: AJAX.SPARTA PRAAG

FEYENOORD «DE GRAAFSCHAP

Terrein: Voetbalvereniging Vorden, Oude Zutphenseweg

aanvang: 25 mei: 10.00 uur —26 mei: 10.00 uur

F.C. BAYER 05 UERDINGEN • HERTHA BSC

KNVB-SELEKTIETEAM «WVORDEN

Als de stroom plotseling
uitvalt moet er bij u een lichtje

gaan branden
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDENHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-1755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

ROMMELMARKT
25 MEI
IN HET

DORPSCENTRUM
VAN 10.00-14.00 UUR

muz.ver. CONCORDIA

DRUMLES
door gediplomeerd

slagwerker. Ook
muziektheorie en solfège.

Tel.: 05750-42280
RONALD BUITING

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

ORIGINELE
LIMBURGSE VLAAIEN

in div. smaken en ROYAAL GEVULD

GEWOON GEWELDIG LEKKER!
Vers van de warme bakker

DIT WEEKEND voor maar 10-
't winkeltje in vers brood en banket

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

Alles voor de schietsport

Ruime keus in:
buksen, pistolen,
richtkijkers, sport-
en wedstrijdbogen.

Marten
ileedi JotllrtffrnJI

Wapen- en sporthandel
Tel. 05752-1272. Zutphenseweg 9, Vorden.



SPORT- nieuws

MEI:
22 Handwerken Welfare, Wehme
23 PCOB
24 Open Tafel SWOV
25 Rommelmarkt Concordia in

Dorpscentrum
25-26 w Vorden, Int. Sorbo

jeugdtoernooi
26 Jong Gelre, afd. Warnsveld, Prov.

buitensportdag
27 ANBO, klootschieten, de Goldberg
28 Open Tafel SWOV
28-29-30 Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen, fietstocht
Harfsen

29 HVG Wichmond, slotavond
29 HVG Linde, eigen avond
29 Bejaarde n middag Vierakker-

Wichmond
29 Junior Survival spelmiddag

zwembad
31 Open Tafel SWOV
30-31 M idpoin t Meeting Jong Gelre

Warnsveld

JUNI:
1-2 MidpointMeetingJong Gelre
2 Bixvoetbaltoemooi w Vorden
3 t/ m 6 Fietsvierdaagse van RTC 'de

Achtkastelenrijders', 'De Herberg'
4 Bejaardensoos, Kranenburg
4 Open Tafel SWOV
5 Welfare Wehme, handwerken
6 KPO Vierakker-Wichmond, reisje
6 Bejaardenkring, Dorpscentrum
7 Open Tafel SWOV
8 T.V. Spektakel Jong Gelre

Warnsveld
8 TuinfeestHAM-Party
9 Fietstocht, Kranenburgs Belang

11 Open Tafel SWOV
12 Uitvoering Muziekschool

Dorpscentrum
14 Moonlightswimming zwembad
14 Open Tafel SWOV
18 Soosmiddag Kranenburg
18 Open Tafel SWOV
17-18-19-20 Avondvierdaagse Sparta
19 Welfare, handwerken
20 Plattelandsvrouwen, fietstocht
21 Open Tafel SWOV
22 Rommelmarkt, PV Vorden
22 Klootschietmarathon Buurtver.

Delden, café 't Zwaantje
23 Wampex Jong Gelre Warnsveld
25 Open Tafel SWOV
26 Bejaardensoos Vierakker-

Wichmond, reisje
26 Recordjacht/.wembad
26 Prestatie zwemming zwembad
27 Excursie Enter Jong Gelre

Warnsveld A.C.C.
28 Open Tafel SWOV

JULI:
1 t/m 4 Zwemvierdaagse
2 Soosmiddag Kranenburg
2 Open Tafel SWOV
5 Open Tafel SWOV
6-7 Braderie Wichmond
9 Open Tafel SWOV

i _ )pen Tafel SWOV
16 Open Tafel SWOV
16 Soosmiddag Kranenburg

E 'dmiddag
17 VW are Wehme werk indelen -
i ') Open latei SWOV
23 Open Tafel SWOV
26 MidsummernightswimmingTn de

Dennen1

26 Open Tafel SWOV
30 Open Tafel SWOV

P.V. Vorden
Op 18 mei werd door de leden van de
P.V. Vorden met 367 duiven deelgeno-
men aan de eerste midfond vlucht van-
uit Royé. De duiven moesten een af-
stand van 365 km overbruggen om te-
rug te keren op hun hok.
De lossing in Royé vond plaats om
08.10 uur met een westenwind. Om
13.02 uur bereikte een duif van A. Lut-
teken als eerste zijn hok met een ge-
middelde snelheid van 75 kilometer
per uur. Binnen 14 minuten arriveerde
20% van de 367 duiven zodat om 13.16
uur de uitslag bepaald was.

De klasseringen waren als volgt:
A. Lutteken 1; D. de Beus en Zn. 2; J.
Eulink 3 en 6; T. Wesselink 4; A.A. Jur-
riëns 5; G. en H. Boesveld 7, 8 en 9;
G.M. Mullink 10.

Uitwisseling
Vorden-Berlij n
In het Pinksterweekeinde brachten de
dammers van de Berlijnse damvereni-
ging een tegenbezoek aan Vorden.
Er werden een tweetal wedstrijden ge-
speeld. De eerste wedstrijd werd door
DCV gewonnen met 13-5. De uitslag
had zelfs nog wat hoger uit kunnen val-
len, wanneer alle spelers op hun
scherpst hadden voortgezet. Mark
Kuin liet een nederlaag noteren tegen
Karl Heinz Holmok nadat hij twee
schijven voorgestaan had.
In de tweede wedstrijd was een over-
winning ook goed mogelijk, maar op
het eind kwamen de Berlijners terug.
Al heel snel kwam Frank Lahl tegen
Erik Brummelman op dam door een
kombinatie. Tegengeskoord werd door
Martin Boersbroek, Jan Hoenink en
Anja Bouwman.
Mark Klein Kranenbarg werd tegen de
Berlijnse voorzitter Hajo Herrmann
verrast door een doorbraakkombina-
tie, en Herman Ordelman liet zich de
kaas van het brood eten. Hij stond met
wederzijds dam 2 schijven voor, maar
onder druk van de klok verdwenen zijn
schijven als sneeuw voor de zon. Uit-
eindelijk moest hij de vlag strijken
waardoor het 9-9 werd.

Bekerwedstrijden
Het DCV-bekerteam kwam afgelopen
week tweemaal in aktie. Voor de Gel-
derse beker werd in de kwartfinale ge-
speeld tegen BDV Bennekom. Deze
wedstrijd werd gewonnen met 6-2,
waardoor DCV verder bekert in de hal-
ve finale. Deze is op 30 mei 1991 in en
tegen Wageningen.
Winst was er voor Jan Masselink en
Henk Hoekman. Gerrit Wassink speel-
de remise evenals Henk Grotenhuis
ten Harkel.
In de landelijke beker werd de eerste
ronde gespeeld tegen Warffum. On-
danks een slechte start kwam DCV for-
tuinlijk op een 5-3 eindstand, goed

voor deelname aan de volgende ronde
(l juni tegen Marknesse).
Bennie Hiddink verloor, wat werd
goedgemaakt door winst van Gerrit
Wassink en Henk Hoekman.
Henk Grotenhuis ten Harkel behaalde
ondanks schijfverlies nog remise.

Ratti 2e plaats
Ratti C-junioren zijn zaterdag 18 mei
op een 2e plaats geëindigd op het toer-
nooi in Steenderen. Ratti werd eerste
in poule B maar om de Ie of 2e plaats
werd verloren van S.V. Vrasselt C l uit
Duitsland.
Op het 4 x 4 toernooi in Hengelo Gld.
boekte men één overwinning. Colm-
schate werd groepswinnaar.

VRTC-nieuws
Na een succesvol Hemelvaartsweekein-
de in de voormalige DDR en wel in
Cottbus met een uitstapje naar Polen
via de veelbesproken Oder-Neise-grens
was het de afgelopen week weer ge-
woon de voorjaarstijdrit voor de VRTC
'de Achtkastelenrijders' op de Varssel-
ring. Onder bijzonder slechte weers-
omstandigheden werd de 10 km afge-
legd door de twee toergroepen, de
A-rijders en de B-rijders.
Bij de A-rijders werd er een strijd ver-
wacht tussen Peter Makkink en Harry
Ruumpol en eigenlijk ook Henk Nij-
hof.
Maar bij het opmaken van het klasse-
ment bleken de eerste twee er wel bij te
horen, maar niemand had rekening
gehouden met de jonge Eddy Heuve-
link, zodat de uitslag bij de A-rijders
werd:
1. Harry Ruumpol 13.53 min.; 2. Peter
Makkink 13.59 min.; 3. Eddy Heuve-
link 14.35 min.
Uitslag bij de B-groep:
1. Fred Veldkamp 15.53 min.; 2. Andre
Bargerman 16.07 min.; 3. Engbert
Winkels 16.20 min.

L.R.enP.C.
'De Graafschap'
In het afgelopen Pinksterweekeinde
gingen de paarden naar het concours
in Zelhem terwij de ponies in Geeste-
ren moesten rijden. Bij de paarden
werden in de dressuur en het springen
de volgende prijzen behaald:
Jorien H^uyelink met Henry in de
B-dressu^Ble prijs 129 punten en 3e
prijs 128 punten.
Rob Havenaar met Willemien 3e 123
punten in de B-dressuur; Janet Zomer
met Amon 4e prijs 121 punten B-dres-
suur; Muéüuue Groot Roessink met
Sasja Se^Bs 119 punten B-dressuur;
Saskia Vreman met Ricardo 2e prijs
M2-dressuur 124 punten en 5e prijs
B-springen; Rita Wijnbergen met
Charlie 2e prijs M l-dressuur met 123
punten.

Geesteren/ponies
Ilse Mokkink met Fury Ie prijs 130 en
Ie prijs 123 in de B-dressuur cat. A/B;
Evelien Groot Roessink met Patricia 2e

prijs B-dressuur met 122 punten; Hei-
di Vruggink met Danny 4e prijs
B-springen cat. E.

Vordens Tennispark
In verband met Pinksteren werden er
tijdens het weekend geen competitie-
wedstrijden gespeeld. Slechts de dames
op dinsdag en donderdag en de junio-
ren op woensdagmiddag konden in ac-
tie komen.
Het a.s. weekend is er voor een aantal
teams op zaterdag en zondag al een
kans om kampioen te worden! Het zou
fijn zijn als ze van de kant door suppor-
ters hierbij aangemoedigd /ouden
kunnen worden.

Dinsdag dames
Vorden dames I - Neede dames IV 3-3;
Winterswijk dames VIII - Vorden da-
mes II 2-4.

Woensdag jeugd
Vorden mix jun. I - Geesteren mix jun.
I 5-0; Doetinchem jongens I - Vorden
jongens 15-1.

Donderdag dames
Klarenbeek dames I - Vorden dames I
2-2; Vorden dames II - Warnsveld da-
mes 11-3.

Oriënterings-
fietstocht
Op zaterdagavond 11 mei heeft de
buurtvereniging 'De Stroet' voor haar
leden een oriënteringsfietstocht geor-
ganiseerd. Hieraan werd door jong en
oud enthousiast deelgenomen.
Deze fietstocht voerde via het Enzerink
langs het Medler en de Kranenburg
uiteindelijk naar het Proathoes in Lin-
de, waar naderhand ook de prijzen
werden uitgereikt.
Onderweg moesten verschillende op-
drachten worden uitgevoerd, die door
de meesten goed werden opgelost.
Bij de kontroleposten werden de deel-
nemers onthaald op drinken en har t i -
ge hapjes.
Hoewel er toch veel geboren Vordena-
ren onder de deelnemers waren, had-
den de organisatoren er voor gezorgd,
dat er toch nog nieuwe plekjes ontdekt
werden.
Omdat ook het weer meewerkte, kan er
gesproken worden van een zeer ge-
slaagde fietstocht.
Het spreekt vanzelf dat bij het eind-
punt alles nog eens gromj^w bespro-
ken onder het genot van eww hapje en
een drankje.

Peter Makkinl^e
plaats Gelders
kampioenschap
Peter Makkink van R.T.V. Vierakker-
Wichmond is in Groesbeek bij de
A-amateurs naar een 2e plaats gefietst.
De coureur uit Vorden sprong in de 2e
ronde al weg uit het peleton. (De
A-amateurs moesten 100 km., iedere
ronde had een lengte van 7 km. met
twee venijnige klimmen erin opgeno-

men). In de derde ronde werd Peter
weer teruggepakt. Daarna fietste er een
groep van /es man weg /onder een
R.T.V.-er. Peter Makkink en Jan Wul-
link met nog /es man sloten na een
paar km bij de kopgroep aan.
Deze 14 man bleven de- hele wedstrijd
weg. In de laatste ronde sprong Bennie
Cosink van de wielerclub de stofwolk
weg. Nog eens 4 man rukte / i c h los uit
de kopgroep, niet daarin Peter Mak-
kink. Peter sprintte met een grote
krachtinspanning nar een fantas t ische
2e plaats. Bennie Gosink bleef weg en
werd kampioen,
Bij de B-amateurs reed de sterke Rudi
Peters een zeer goede wedstrijd. Hij
nestelde zich ook in de kopgroep van
eveneens 14 man. In de laats te ronde

sprong eveneens een coureur van de
stofwolk weg en wel Joop Ribbeis.
Hij werd kampioen van Gelderland.
Rudy behaalde een 8e plaats. Bennie
Peters zat in een tweede groepje en
f ie t s t e de/c- wedstrijd ook zeer goed uit.
Han Hekkelman behaalde ook de eind-
streep bij de Junioren. Hetzelfde de-
den Edwin Maaldeiink en I .ars Vos bij
de Nieuwelingen. Het was al een zeer
goede prestatie om de- eindstreep te
halen.
Verdere uitslagen: Rudie Peters, Lo-
chem l ()e; Oosterhout He-.
Peter M a k k i n k 'reed zaterdag een /ware
klassiekersamen met zijn ploegmaten.
Hij reed twee km voor hel eind lek. |an
Weevers behaalde in Apeldoorn een 3e
plaats bij de A.T.B.

Hollands lamsvlees, pure
kwaliteit, heerlijk van smaak
Het voorjaar kent zo z'n specialiteiten. Hollands lamsvlees hoort
daar zeker bij. Het is een zuiver natuurprodukt dat zijn oorsprong
vindt op de grazige, groene weiden. Het vlees is jong en uitge-
sproken zacht en fijn van smaak. Het is een produkt dat gemakke-
lijk en op tal van smakelijke manieren is te bereiden.

tische tips. Om te bi-ginnen kunt u uw
slager l i f t beste vragen om ren lams-
bout, -rug, of-/adel waar het been nog
aan v a s t / i l . De smaakstoffen in het
been geven l ie t vlees t i j dens het bladen

Steeds meer mensen proeven het en
'lopen' ermee weg. Zeker nu in het
voorjaar is het een produkt dat u /eker
eens moet klaarmaken. Hollands lams-
vlees is een heerlijke delicatesse van de
allerbeste kwaliteit. Het is volop ver-
krijgbaar bij uw slager.
En, in diverse soorten en smaken. Zo
kunt u kiezen uit groot lamsvlees, /oals
lamsbout, -/adel, -rug, of lamsrollade.
Maar daarnaast kunt u ook genieten
van een lamskotelet, lamsschijf of een
pittige lamsshoarnia. Er /ijn tal van
soorten lamsvlees die /ich ui ts tekend
lenen vooreen lekkeretentje.

In de pan of oven
Lamsvlees kunt u op verschillende ma-
nieren thu i s in de keuken bereiden.
Groot lamsvleees kunt u het beste bra-
den in de pan of in de oven. Een lams-
hout , bijvoorbeeld, kunt u 'naturel'
klaarmaken, of bereiden met een groe-
ne kruidenmelange van thijm, orega-
no, lo/einari jn, min t , majoraan of sa-
lie. Tijdens het braden in de pan of
oven geven ze een verfijnde smaak aan
het vlees.
Maar ook andere ingrediënten passen
heel goed bij een mooi stuk lamsvlees:
mosterd, honing, ui, courgette, auber-
gine of tomaat... s tuk voor s tuk maken
ze van uw bout, zadel, rug, rollade of
lamsribstuk iets heel bij/onders.
Serveer bij het lamsvlees een gebakken
aardappeltje, wat rijst of pasta. En wilt
u er een compleet voor j aai s ge recht
van maken, kies dan eens voor Hol-
landse asperges. Die passen er net
/oals peult jes , worteltjes, tuinboontjes
of verse sperziebonen heel goed bij.

Tips
Staat groot lamsvlees bij u op het menu
dan hebben we hier nog een paar p rak-

een extra fijne smaak. Bovendien blijft
het v lees lekker mals en sappig.

Na het garen van groot lamsvlees is het
laad/aam om liet een m i n u u t of v i j f Ie
laten rusten. De smaaksappen kunnen
zich dan optimaal door het vlees ver-
spreiden.

Tijdens het 'rusten' moet u de bout,
/adel, rug of rollade wel goed warm
houden. Daarmee voorkomt u dat de
geringe hoeveelheid natuurlijk vet in
het vlees stolt. Dek het daarom even af
met een stuk a lumin iumfol ie of houd
het vlees op temperatuur in de warme,
maar wel uitgeschakelde oven.
Bij het aansnijden van groot lamsvlees
dient u een ongekai teld mes te gebrui-
ken, waarmee u het vlees het gemakke-
lijkst dwars op de draad aansnijdt.

Snel klaar
Er /ijn diverse lekkere lamsvleessoor-
ten die snel klaar z i jn en die u gemak-
kelijk kunt bakken in de pan of kunt
grillen in de oven. Bijvoorbeeld lams-
koteletjes met citroen en dragonboter.
Een gerecht dat u zonder veel moeite
ook op een doordeweekse dag kunt
klaarmaken.

()f , als het lekker weer is om te barbe-
cuen, rijg dan gewoon wal lamsvlees
aan een spies en leg deze op de barbe-
cue. Serveer daar een knoflooksausje
bij en watrauwkost... en smullen maar.
Lamsvlees is ook bijzonder lekker in de
Römertopf, bijvoorbeeld met laagjes
aardappel, bacon en appel. Welk soort
lamsvlees u ook prefereert, het is het
hele jaar door vers verkrijgbaar!

AUTO EN MOTOR

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

HELP HELPEN
Wij kochten van een bekend merk
spijkerjacks (bleached) mt. M t/m XL
adviesprijs 89,-
Deze worden elders al verkocht voor 69,-
en op sommige plaatsen voor 59,- gulden

WIJ ZIJN DIT GELAZER
ECHT ZAT A *

eiRO 6868
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

DEN HAAG
OFHETBAHK/QIROHUmmERVAH

UW PLAATSELIJKE AFDELING

Nefit-Turbo. ie,
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk
een milieu- maatregel nemen die u

:• -| geld oplevert. Stap eens bij ons
:'binnen. We vertellen
u er graag meer over! NEFIT

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637 DORPSSTRAAT 19 VORDEN TEL 05752-1943


