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Eremedaille in zilver voor heren
J J. v.d. Peijl en AJ. Zweverink

Herstellers oefenen
12 Bridgadeherstelcompagnie oefent
van 28 mei tot 2 juni in de Achterhoek.
In het gebied tussen Lichtenvoorde,
Aalten, Doetinchem en Hengelo beoefent de compagnie haar taak, het leveren van herstelcapaciteit t.b.v. 12
Pantserinfanteriebrigade.
De overlast voor de bewoners zal tot
een minimum zijn beperkt. 12 Herstelcompagnie is gelegerd in Kamp Nieuw
Milligen. Tijdens oefening Herberg
verricht de compagnie haar werkzaamheden op verschillende locaties. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met eigenaren/beheerders van onder meer fabrieksterreinen. Er zullen diverse colonneverplaatsingen zijn. Hierbij /.ijn
ongeveer tachtig vrachtauto's en een
bergingstank (rupsvoertuig) betrokken.

Autowasaktie
Operation Friendship organiseert zaterdag 26 mei voor de laatste keer in
een serie van drie op de parkeerplaats
bij café Eskes een autowas-aktie. De baten komen ten goede aan de bekostiging van de programma's die komende zomer voor de Amerikaanse gasten
worden georganiseerd.

Plattelandsvrouwen

Onder het genot van een hapje en een glas champagne kregen de
heren J.J. v.d. Peijl en AJ. Zweverink vrijdagmorgen op het gemeentehuis uit handen van burgemeester J.C. Kamerling de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau uitgereikt.
Ze kregen dit zilveren kleinood vanwege hun 40 jarige betrokkenheid bij de
wekelijkse markt in Vorden. Burgemeester Kamerling sprak in dit verband van de 'Koningen' van de markt.
'In de geschiedenis van Vorden speelt
de wekelijkse markt een bijzondere rol
(de Marktvereniging werd in 1906 opgericht). Het is een ontmoetingspunt
voor veel mensen. De laatste nieuwtjes
doen daar de ronde. De markt kent vele
vaste klanten. U beiden hebt zich erg
verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap van Vorden', aldus burge-

meester Kamerling. De heer v.d. Peijl
vond 'ambassadeurs' van de markt een
beter woord. Hij hoopte dat de gemeente Vorden ook in de toekomst
achter de markrvereniging zal blijven
staan.
Voor de dames van de jubilarissen was
er deze dag tweemaal een bloemetje,
terwijl de heren Zweverink en v.d. Peijl
later op de morgen ook op de markt
werden gehuldigd. Hier werden zij toegesproken door de heer H. Smeenkdie
namens de marktkooplieden en de
Marktvereniging ieder persoonlijk een

tuimel aanbood. Hotelier Klaas Bakker bood voor deze gelegenheid alle
bezoekers^leze vrijdagmorgen op de
markt ee^witis kopje koffie aan.
Behalve voor de Markrvereniging heeft
de heer v.d. Peijl de afgelopen jaren
nog meer funkties binnen de Vordense
gemeenschap bekleed. O.m. een aantal jaren sekretaris van de rijvereniging
'De Gra^fchap'; sekretaris/penningmeester nm\. Ned. Jagersver, afdeling
Zutphen; besluurslid 'De Graafschaprijders'; voorzitter badmintonclub
Flash en vanaf 1985 consul voor rekreatie en toerisme. De heer Zweverink
was o.m. sekretaris/penningmeester
rijvereniging 'De Graafschap'; voorzitter slierenvereniging 'Delden'; bestuurslid fokvereniging 'Delden' en
centrale Controlevereniging.

Zaterdag 26 mei en zondag 2 7 mei:

Internationaal
Sorbojeugdvoetbaltoernooi
Henk de Jonge, jeugdmanager van de voetbalvereniging 'Vorden' vrouw Poelgeesl, dochler van Nedac/
is er dit jaar wederom in geslaagd om voor het internationale Sorbo presidenl-direkleur Jac. H. de
Jongde prijzen uitreiken.
Sorbo-jeugdvoetbaltoernooi voor C-teams een aantal aantrekkelijke tegenstanders naar Vorden te halen. Uit het buitenland Win een W. K. reis
Hertha BSC uit Berlijn; Vienna uit Wenen en IFS Ikast uit het
Tijdens hel inlernalionale toernooi
Deense Ikast. Uit Nederland zijn van de partij Ajax, Feyenoord, kunnen
de bezoekers zaterdag 26 mei
De Graafschap, het KNVB selektieteam afdeling Gelderland en een reis naar hel WK in Ilalië winnen.
Een team van Mars, Voelbal Internade organiserende vereniging 'Vorden'.
Ten einde het kostenplaatje wat te
drukken is er een samenwerking met
de voetbalclub Terborg aan vooraf gegaan. In Terborg wordt komend weekend nl. een toernooi voor A-teams gehouden waaraan door dezelfde buitenlandse clubs als in Vorden wordt deelgenomen, hetgeen wat betreft de
reiskosten een flinke slok op de borrel
scheelt.
Het is alweer de vijfde keer dat in Vorden het internationale toernooi wordt
gehouden. Een evenement dat georganiseerd kan worden dank/ij een flinke
financiële injektie van het Nedac-Sorbo concern.
Bij de topclubs in Nederland staat het
toernooi in hoog aanzien, getuige een
verhaal in het clubblad van Feyenoord
waarin letterlijk staat geschreven: 'Er
kan gerust gesteld worden dat dit toernooi in Nederland zijn gelijke niet
kent. Organisatie, sterkte, maar vooral
de gastvrijheid die wij hier altijd mogen
ontvangen, is vandien aard dat hier gesproken kan worden van een superevenement'. Het jeugdbestuur van
'Vorden' is uiteraard uitermate kontent mei deze konslalering van het Rotterdamse Feyenoord. De buitenlandse
ploegen worden in hotels ondergebracht.

Programma
Voorafgaande aan de openingswedstrijd is er zaterdagmorgen 26 mei een
optreden van het muziekkorps 'Sursum Corda', terwijl 'Concordia' op
zondag 27 mei muzikale medewerking
zal verlenen.
Nadat de teams zich op het hoofdveld
hebben gepresenteerd en de volksliederen zijn gespeeld zal wethouder mevrouw Aartsen het internationale Sorbo toernooi openen.
Daarna wordt begonnen met de wedstrijden Ikast-Feyenoord en Vorden Hertha BSC. Op deze eerste speeldag
vertrekken na de laatste wedstrijden
de leams mei hun vasle begeleider
naar restauranl 'De Herberg' waar de
deelnemende ploegen een diner zal
worden aangeboden.
De ploegen zijn in twee poules onderverdeeld. In poule A komen uit: Ikast,
Vorden, Hertha BSC en Feyenoord. In
poule B spelen: Vienna, De Graafschap, Ajax en het KNVB selektieteam.
Zondagmorgen 27 mei wordt begonnen met zowel de finalepoule als de
verliezerspoule. Na afloop zal me-

tional en M &: M's mei hun WK loer
slellen belangstellenden daarvoor in
de gelegenheid.
Er wordt nl. een speciaal behendigheidscircuit geplaatsl waar de deelnemers mei de bal aan de voel zo snel
mogelijk een parcours moeien afleggen en een kansje-wagen op hel Mars
galendoel. Voor de snelle deelnemers
zijn er aantrekkelijke dagprijzen en
voor de allersnelslen is er een landelijke finaledag waar de 2 compleet verzorgde reizen naar de wedstrijd lerland-Nederland op 21 juni in Palermo
te verdienen zijn. De deelname aan dit
WK-spel is gratis.

De plattelandsvrouwen hebben lijdens
de laalsle avond van hel seizoen bezoek
gehad van mevrouw Schul en haar
zoon Mark uil Dedemsvaarl. Mevrouw
Schul brachl deze avond een programma dal bestond uit liedjes en gedichten. Zij werd daarbij op de piano dooi
haar zoon Mark begeleid. De dames
genoten volop van de zan^n de pianomuziek.
^B
Voor dinsdagmiddag 29 mei heeft de
afdeling een fietslochl op hel programma staan. Vertrek op hel Marklplein. Voor 4 september slaal een fietslochl naar Winterswijk op hel programma,
fl^

Vrouwenbijeenkomst
De evangelische omroep koml donderdagmorgen 31 mei mei 'Bij u op de
koffie' in hel IJsselpaviljoen in Zutphen. Het adres is IJsselkade l .
Gaslspreeksler op deze bijeenkomsl is
Paulien Lens. Zij zal spreken over hel
ihema 'Slaande blijven in de storm'. Er
is uitgebreid gelegenheid om vragen ie
stellen naar aanleiding van haar toespraak.
Franny Vink verleenl haar muzikale
medewerking aan de ochtend. De presenlalie is in handen van Beitie Richardson.
In hel IJsselpaviljoen is een EO-informaliesland mei boeken en platen aanwezig. Iedereen is hartelijk welkom. De
toegang is vrij.

Hemelvaartsrit
De VAMC 'De Graafschaprijders' organiseert op donderdag 24 mei de iradilionele Hemelvaartsril. De slarl is
's morgens
vanaf
café-reslauranl
Schoenaker aan de Ruurloseweg op de
Kranenburg. De rit is uitgezet door
Harm Corlumme en Louis de Boer.
Er zijn drie klassen t.w. A-klasse; B-klasse en een loerklasse. De ril lell levens
mee voor de VAMC jaarplaquelle
1990. Wil men voor deze plaquelle in
aanmerking komen dan dienl men dit
jaar tenminste vier van de zes oriënlalierillen uil ie rijden.

'De Knupduukskes'
De boerendansgroep 'De Knupduukskes' geeft zaterdagavond 26 mei in het
Pantoffeltje l.g.v. hel zeslig jaren bestaan een receplie.

Korrespondenten:
Vorden: A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1 688
Kranenburg e.o.: Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681
Vierakker-Wichmond: H. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35,
Vierakker, tel. 05754-310
Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde gemeente
Donderdag 24 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur
ds. H. Westerink, herv./geref. dienst in de Gereformeerde Kerk.
Zondag 27 mei 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens m.m.v. koperensemble Sursum Corda.
Kapel de Wlldenborch
Zondag 27 mei 10.00 uur dienst.
Geref. kerk Vorden
Hemelvaartsdag 24 mei 10.00 uur ds. H. Westerink, gez.dienst in de Geref. Kerk.
Zondag 27 mei 9.30 uur ds. J. Langstraat,
Doorwerth; 19.00 uur ds. G.M.A. Hendriksen,
Zwolle.
RK Kerk Kranenburg
Woensdag 23 mei 19.00 uur Eucharistieviering.
Donderdag 24 mei 9.00 uur Eucharistieviering.
Zaterdag 26 mei 19.00 uur Woord- en Communieviering.
Zondag 27 mei 9.00 uur Eucharistieviering.
RK kerk Vorden
Donderdag 24 mei 10.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 mei 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 mei Past. J.
Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.
Huisarts 26-27 mei dr. Dagevos. Belt U eerst
op om af te spreken, de dokter kan van huis
zijn voor een visite. Bellen graag zo veel mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur. Tel. 2432.
Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Withaar. Tel. 05754-351.
Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.1510.00 uur en 17.45-18.15 uur.
Dierenartsen van zaterdag 26 mei 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.
Tandarts 26-27 mei H.F. van Dam, Lochem,
tel. 05730-51684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.
Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222
Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.
Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555
Bureau voor thuis verplegen. 24 uur per dag
bereikbaar. Bellen tussen 9.00-12.00 uur, tel.
05751-1846.
Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren

Plattelandsvrouwen
De plallelandsvrouwen hebben dezer
dagen een uilslapje gemaakl naar hel
Croningse Haren. Daar hebben ze de
luinen Horlus de Wolf bezocht De
middagslop werd gehouden in restauranl 'De Sprookjeshof in Haren. In
Zuid-Laren werd in de Prins Bernardhoeve de lenloonslelling bezichtigd
die daar l.g.v. hel zestig jarig beslaan
van de Bond wordl gehouden. Op de
terugweg werd in Diepenheim gedineerd.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor
Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.
Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.0014.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en weekenddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.
Tafeltje Dekje de gehele maand mei mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 9 uur.
Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 057521256.
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.
Begrafenisdlenst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.
Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.
Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmiddag voorlezen van 14.00-14.30 uur.
Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.
Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.
Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

WICHMOND

VIERAKKER Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 mei 10.00 uur ds. O. Hokoyoko,
Zutphen.
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 26 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 27 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 27-28 mei Pastor
Simons, tel. 05457-71383.
Alarmnummers:
Vierakker Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g.
05700-14141
Politie
tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambulance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 ~ Politie
tel. 05752-1230.

Slotbal
De V.V. 'Vorden' zal zaterdagavond 26
mei lijdens hel slolbal in 'De Herberg'
afscheid nemen van voorzitter Jan van
Ark. Ook zal afscheid van besluurslid
Bennie Vlogman worden genomen.
De toekomstig voorzitter Jan Rouwenhorsi zal evenals de nieuwe besluursleden Chris Hofman en Slef Kruip deze
avond worden geïnslalleerd.
Hel programma vermeldt verder de bekendmaking van hel elflal van hel jaar.
Hel feesl in 'De Herberg' zal muzikaal
worden opgeluisterd door het orkest
'Weekend'.

maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting
in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Jac. H. de Jong
lid van verdienste
V.V. 'Vorden'
Jac. H. de Jong, president-direkleur
van de Nedac-Sorbo Croep is door hel
besluur van de V. V. 'Vorden' lot lid van
verdienste benoemd. Voorzitter Jan
van Ark, die hem de gouden speld
overhandigde memoreerde in een korte loespraak de verdiensten van de heer
de Jong.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dagelijks 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 iedere avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek
Vierakker-Wichmond
Openingstijden Uitleeripost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donderdag 10.45-11.45 uur.

Behalve dat de heer de Jong al vijfjaar
lang de hoofclsponsor is van hel inlernalionale
Sorbo-jeugdvoetbaltoernooi, is hij ook sponsor van het regionale jeugdtoernooi voor C-teams.
Voorzitter Jan van Ark brachl hem tevens dank voor de geldlening tegen
ee"n lage rente met betrekking tol de
nieuwbouwakkomodalie.
Destijds
stopte de Nedac-Sorbo 100.000 gulden
in de ' S t i c h t i n g Vordens Sport park'.
Ook hiervan profiteerde 'Vorden' middels een schenking van 25.000 gulden.
Jan van Ark overhandigde- de heer de
Jong levens een fraai schilderij.

Contactjes
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.

• VERLOREN:
gouden armband — aandenken —. Indien u hier inlichtingen over heeft graag bellen:
05752-3282.
• GEVRAAGD:
te Wichmond voor 3 morgens
of middagen per week goede
hulp.
Tel. 08385-19158
(Mevr. van den Bovenkamp).

MAANDAG 28 MEI A.S.

vriendschappelijke
wedstrijd
HEMELVAARTSDAG

- 24

MEI

een dag vol sensatie
van 10.00-17.00 uur met

Grootse Jaarmarkt
v*?

Mountain Bike Races
Mini-marathon Tweespannen
Trike en Quad Races
Motoren Straten Cross

op het terrein van V.V. Vorden
Aanvang 19.00 uur

WOENSDAG GEHAKTDAG

MAANDAG + DINSDAG

HOH gehakt 1 KÜO 7,95
Rundergehakt 1 kiio 11,50
Speklapjes 1 MO 7,95

Fijne verse worst 1 KIIO 7,95
Grove verse worst 1 KIIO 9,90

VORDEN1 —

Schouderkarbonades 1 uio 8,95

selectie van de

Graafschap Doetinchem

MARKT AANBIEDING

VOORDEUG VLEES

yordense Varkensrug

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Vj?

Show antieke en exclusieve
Truckers

Chopper Show en Countryband
Show Sirocco sportwagens
Micro Tractorpullers
demonstraties

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonruimte in Ruurlo of Vorden, door net stel, 26 jr.
Tel. 038-995529 (overdag).
Tel. 05430-19337 (na 18.00
uur).

Wereldrecordpoging

• Water:
Wilt u een puntstuk in uw tuin,
voor eigen water?
Tel. 2881.

Een dag voor het hele gezin

Met het uittesten van een aantal nieuwe
spelers voor het komende seizoen.

Parcourskaarten f 4,-

Kinderen f 1,-

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Babi Pangang
500 gram

Schnitzels
5 halen 4 betalen

6,25

VRIJDAG
BIEFSTUKDAG

Hamburgers
speciaal of Vlindervinken
s haien 4 betalen

5 halen

6,75

Fam.J.Huitink

Wij hebben al enige tijd ervaring met

Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

milieuvriendelijke verven.

4 betalen

250 gram

groenten en fruit
kaas en noten

DIT WEEKEND:

• TE KOOP:
bromfiets: Zündapp, zeer
goed onderhouden, tevens
Maico crossmotor, 500 cc
(opknapper).
Tel. 05753-1410.

ONGEWOON LEKKER

EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

DENKAAN
HET MILIEU!

worden?

goed gevuld met kersen
'n lekker fris gebakje

Gewone Biefstuk

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

Moet ook Uw huis dit jaar geschilderd

Kersenvlaaitje

per kilo 17,~

/

SPECIALITEITEN

Stuntman Reiner D'Angelo,
bekend van TROS-programma
Eerste de Beste

• TE KOOP:
Zündapp KS50 met sterrewielen en toerenteller.
f 450,-. Tel. 05752-1611.
• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, eiken of vuren f 2.000,- tot
f-4.000,-, Boudewijn Smeitink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

Wegens enorm succes
krijgt u niet alleen bij de
aanbiedingen maar bij alle
aangekochte vleeswaren
een stempel.

Vraag daarom bij ons een
vrijblijvende

prijsopgave.

AANBIEDINGEN:
geldig vrijdag en zaterdag: 25 en 26 mei 1990

't winkeltje in vers brood en banket

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand
Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.
Tel. 05430-18585.

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

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

UIT DE NOTEN B AR:

Wegens enorm succes krijgt u niet alleen bij de aanbiedingen,
maar bij alle aangekochte vleeswaren een gratis stempel.

Spaar stempels voor een gratis WK voetbal
AANBIEDINGEN:
Zure Zult

Snijworst

150 gram 1.39

150 gram 1.45

OVERAL
EN ALTIJD
AKTIEF

1.75

De ambachtelijke slagers:

RODENBURG
DORPSSTRAAT 32-VORDEN
TELEFOON 05752-1470

500 GRAM 1 ,95
beter completer

maandag 28, dinsdag 29 en
woensdag 30 mei:

PANKLARE SPITSKOOL 500 GRAM 0,95

Gems is een sinds 1830 in Vorden gevestigd
bedrijf.
Het bedrijf is sedert 1989 gehuisvest in een
nieuw gebouw van ca. 12.000 m2.

Er werken ca. 90 medewerkers waarvan ca.
60 in de produktie.
Kantoor- en fabriksorganisatie zijn markt- en
kwaliteitsgericht.

Het bedrijf ontwerpt en fabriceert voor
verschillende bedrijfstakken zoals:
petrochemie, chemie, voedingsmiddelen,
verwarming, landbouw, enz.

We werken met moderne machines op het
gebied van plaatbewerking, verspanning en
lassen.
Indien u belangstelling heeft voor
onderstaande vakature ontvangen we graag
een sollicitatiebrief gericht aan:

De produkten waar het om gaat zijn o.a.
tanks, drukvaten, procestanks,
warmtewisselaars en boilers, met gewichten
tot 40.000 kg.

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Vliespinda's

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

Ham/prei Salade
100 gram

VERSGEBRANDE

Gems Metaalwerken b.v.
Industrieweg 9 7250 AA Vorden

In verband met het vertrek van onze receptioniste/telefoniste zoeken we per 20 augustus of 3 september
een

ROBEERTSEN

FULL-TIME VERVANGSTER

VOOR
POELIERSKWALITEIT

van ca. 18 jaar

Mooi het
grootste
barbecueassortiment
van Nederland.

Taken:
— type-werk t.b.v. installatiebedrijf op tekstverwerker (WP);
— verwijzen van bezoekers;
— zorg voor het drukwerkarchief;
— administratieve deeltaken;

Funktie-eisen:
- MEAO- of HAVO-opleiding;
- Typediploma (bij voorkeur WP);
— Goede contactuele eigenschappen;
Inlichtingen: W. Sessink, toestel 40.

U W POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen
Tel. 05750-17707

ZATERDAG 26 MEI A.S.

Folkloristische
optocht
en

festival
van de

Knupduukskes
in Vorden
Aanvang 13.30 uur

C.ISMS

LJ/T2tank-en apparatenbouw
vorden/holland

In plaats van kaarten

Bram Lammers

Catharina Elisabeth
Zusje van Rien en Arjan.

Corry Lassche

We noemen haar
hebben 6-Vz jaar samengewoond en dit
wordt dan ook nu met een huwelijk bekroond.

Carin

16 mei 1990
HetJebbink43
7251 BJ Vorden

Op donderdag 31 mei 1990 om 11.00 uur
zullen wij in 'Kasteel Vorden' elkaar het
'ja-woord'geven.

$
--T»-'T»-

Ons dagadres is 'De Herberg', Dorpsstraat 10, Vorden.

1

Langs deze weg willen wij
iedereen bedanken die ons
een kaartje, bloemen of een
kadootje hebben gestuurd
t.a.v. de geboorte van onze
zoon

U bent van harte welkom op onze receptie van 1 6.00 - 1 7.30 uur.

Bernard en
Marie Bosman
'Lentemorgen'
De Boonk17
7251 BS Vorden

-'K
-/ '-

J.M. Hoetink-Klein Winkel

t

n

Speklappen

t*

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Runderstooflappen

verplaatst naar Hotel Bakker.

;|

-.t-#-

De kerkelijke inzegening vindt plaats om
11.00 uur in de St. Antonius van Paduakerk te Kranenburg.

l
*

Wij nodigen U uit op onze receptie van
14.30 tot 16.00 uur in bodega "t Pantoffeltje', Dorpsstraat 34 te Vorden.

#

$

Ons adres blijft:
Dorpsstraat 15a
7251 BAVorden

f

-X-

ZATERDAG 26 MEI A.S.

Folkloristische
optocht

Om 12.15 uur vindt de kerkelijke inzegening plaats in de Kapel de Wildenborch
door ds. K.H.W. Klaassens.

en

van de

Aanvang 13.30 uur

PER STUK 1 ,79

WERKELIJK
HEERLIJK!

i
--tc-

Gelegenheid tot feliciteren op woensdag
30 mei vanaf 19.30 uur in zaal 'de Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

#
*

mei 1990
Okhorstweg 3
7251 RG Vorden

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

185

100 GRAM

Woensdag:

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

VLOGMAN

#

&

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

'£
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Ons adres blijft:
Mosselseweg 14
7251 KT Vorden

f

Op dinsdag 29 mei hoop ik 80 jaar te worden.

f

G. W. Mombarg

*

*
*
-*.
*

Gelegenheid tot feliciteren van
15.00-16.00 uur in zaal Schoenaker,
Ruurloseweg64, Kranenburg/Vorden.

festival

in Vorden

RUNDERVINK

500GRAM 5,98

René Eggink en Emmy Bekman
gaan trouwen op 1 juni 1990 om 11.30
uur in het gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

•-t'-

SPECIAL
FRANSE

7,98

Anton en Hentje Bruil-Tjoonk *
-»j'.

-X-

%

l

-x-x-X-X-x-

Woensdag 23 mei zijn wij 40 jaar getrouwd.
Wij hopen dit met onze kinderen en kleinkinderen woensdag 30 mei te vieren.

#
*

Hamlappen

Shaslicks

In plaats van kaarten

-*-

Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

500 GRAM

Dit weekend EXTRA
voordelig:

iBTBTBiBiB{B;BiBiBiBiBiBiBiBTBiBTBiBTBTBi^

gaan trouwen op donderdag 31 mei 1990
om 10.00 uur in het gemeentehuis te Vorden.

3,98

Dinsdag:

Daar ons huis klein is liever geen bloemen.

-#*

"f
-'t'-

500 GRAM

*

Na een misverstand is na goed
overleg tussen de Fam. Hoetink en
de Fam. Ten Barge de receptie
-#
&-

B. te Kamp

Knupduukskes

Maandag:

mei 1990
Hoetinkhof14
7251 XN Vorden

i
-#-

Ook hiermee spaart
U voor die gratis bal.

-*-

Gelegenheid tot feliciteren op dinsdag 29
mei van 19.30-22.00 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

]£

Angelique Sueters

DANKBETUIGING

Vorden, mei 1990

-X-X-X-X-

*

en

4

Bij deze willen wij allen hartelijk dank zeggen voor de belangstelling tijdens ziekte en
overlijden van

l $*
--T»-
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Herbert Rutgers

I
-•t"

en
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Jos en Ria Schröer
Hartelijk dank voor alle goedfe
wensen en geschenken, bloemen en kaarten op ons 40-jarig huwelijksfeest.
Veel handen gegeven, al was
het maar even.
Zoveel aandacht, zoveel mensen. Dit hadden wij niet kunnen denken.

£
#

i
*
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K. Hoetink

M£

Ons adres is en blijft:
De Boonk 15
7251 BS Vorden

Bas

$

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

en

Els en Ben
Wagenvoort

Let op de
aanbiedingen
met

•.T-^BjBfBtBjr
-&

Dankbaar en blij zijn we met
de geboorte van onze dochter

"t Maalderink'
Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot 21.30 uur
in zaal 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

i
$
l
-$•

SPECIAAL

mei 1990
Maalderinkweg4
7251 NT Vorden

l

Uni dunne tricot

BLOUSON

"*v~/7s~^*c"/'c'>*c^*c^7o*c'>*C">*c
^i^i^i^i^i^iC^iC^i^i^il^i-^il^i^i^.

korte mouw, 7 modekleuren
normaal 69,75
alleen dit weekend

Op 16 mei is overleden onze zwager

OVERAL
EN ALTIJD
AKTIEF

f
-*ï

Martin ten Have
Joke Lebbink
trouwen op vrijdag 1 juni 1990 om 10.30
uur in het gemeentehuis 'Kasteel Vorden'.

Vorden, 16 mei 1990

Gelegenheid tot feliciteren op onze receptie van 17.00 tot 18.30 uur in Bodega
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.

Hemelvaartsdag
GESLOTEN

Ons adres: Lindeseweg 13,7251 NG Vorden.

'$
#
-*-

ê

25 mei
GESLOTEN

' "•#-

Herman Wezinkhof

met
Televisie
reparaties
direct
i l naar

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

TELEVISIE

VIDEO

BREDEVELD

A

R

M

O

D

E

ZUTPHENSEWEG 21, VORDEN
TEL. 05752-1215

trouwen op vrijdag 1 juni 1990 om 11.30
uur in het gemeentehuis 'Huize Ruurlo' te
Ruurlo.

burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381

voor ca. 8 uur per week

GROOT ROESSINK b.v.
Hengeloseweg 9 - VORDEN - Tel. 05752-1437

Kunstgebittenreparatie
Een vertrouwd adres voor uw laatste groet

DROGISTERIJ
TEN KATE

BLOEMENSPECIAALZAAK

partij goede, eiken
~£

SPOORBIELZEN

Ruurlo, Slootsdijk 10
Tolhutterweg 14
Ons nieuwe adres is Kapelweg 4, 7251 KM Vorden.

partij oudhollandse
~&

BOTER- en
KAASBOERDERIJ

^fHTHTHTHTHTBTHT^^

Dick Kapper
Henny Kapper-Wenneker

UITVAARTVERZORGING

UITVAARTVERZEKERING

éJBtBtB;BTBTBTBTB{BTBTB^

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304

(na Hemelvaart)

ZATERDAG 26 MEI A.S.

GESLOTEN

en

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook In uw woonplaats

festival

06-8 21 22 40

Knupduukskes

Dag en nacht bereikbaar

VRIJDAG 25 MEI

Arfmansteeg 1
Tel. 05735-1796
Jan Zoeteman

Folkloristische
optocht

Wij zijn erg dankbaar dit samen met onze
kinderen te mogen herdenken.

juni 1990
Wilmerinkweg 3,7251 HJ Vorden

"n Ibink'

zonder meer 'n zorg minder

25 jaar getrouwd.

Gelegenheid tot feliciteren van
15.00-16.30 uur in zaal 'de Herberg' te
Vorden.

rmcin

DAKPANNEN

WfcfcfaljïW

Op vrijdag 1 juni a.s. zijn wij

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en graf kransen

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Gelegenheid tot feliciteren van 16.30 tot
18.00 uur in zaal 'De Luifel', Dorpsstraat
11 te Ruurlo.

-*-#-

A

administratief
medewerker m/v

BOUWBEDRIJF

~'K

Knap geknipt ?

H

GEVRAAGD:

--T»-

$

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

J I MH E E R S I N K

Gerda Klein Bluemink

mei

Bekendheid met geautomatiseerde
administratie vereist.

en
-'t'-

Uit aller naam:
tam. Wentink

-#-'t'-

De kerkelijke inzegening zal om 11.15
uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden
plaatsvinden.

&•

en

J.J. van der Linden

en

van de

in Vorden
Aanvang 13.30 uur

is ons kantoor

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 7251 AB Vorden
Telefoon 05752-1455/05753-3274

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

m
81
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MTelefoon gemeente: 05752-2323.
MHet gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.
Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9-10 uur en
volgens afspraak.

de gemeenteraad voor om deze subsidie te verstrekken. Een belangrijke rol
daarbij speelt dat Vorden mede speerpuntgemeente is voor de Streek-VW.
Hierdoor is er voor Vorden een toeristisch ontwikkelingsplan gemaakt. Ook
van belang is dat het toerisme een van
de weinige, groeiende bronnen van inkomsten is. Voor een professionele ondersteuning van de plaatselijke VW is
een goed functionerende Streek VW
van groot belang.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

ANLEG PARKEERHAVENS, TROTTOIR
EN OPENBAAR
GROEN LANGS DE
OVERWEG

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

I* ZEND EN
ONTVANGMAST BIJ
POLITIEBUREAU
Ten behoeve van het landelijk mobilofoonnet dient er bij het politiebureau
aan de Raadhuisstraat een 35 meter
hoge zend- en ontvangmast geplaatst
te worden. Burgemeester en wethouders vinden dat deze mast contrasteert
met de omringende lage bebouwing.
Aangezien er echter geen alternatieven
zijn stemmen burgemeester en wethouders in met het plaatsen ervan. Om
een bouwvergunning te kunnen verlenen dient het bestemmingsplan Vorden Kom 1980 gewijzigd te worden.
Deze wijziging heeft ter visie gelegen.
Er zijn geen bezwaren tegen ingediend.
Wel zijn twee reacties van omwonenden ontvangen die vrezen dat de radioen t.v. ontvangst kan verslechteren.
Hierdoor is het mogelijk dat antennes
verplaatst moeten worden of dat er
noodgedwongen een aansluiting op de
kabel moet komen. Deze reacties zijn
ter afhandeling toegezonden aan de
Rijksgebouwendienst.

BEROEPSCHRIFT
TEGEN
GEWEIGERDE BOUWVERGUNNING VOOR
EEN BERGING
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om een door
mevrouw Heerink-Rietman ingediend
beroepschrift tegen een geweigerde
bouwvergunning voor een berging op
het perceel Lankhorsterstraat 2 te
Wichmond, ongegrond te verklaren.
Op 23 januari jongstleden hebben
burgemeester en wethouders besloten
om de bouwvergunning te weigeren
omdat de maximaal toegestane oppervlakte van 75 m2 voor bergingen, die in
het bestemmingsplan staat, reeds benut is.
Ook de commissie voor de behandeling van bezwaar- en beroepschriften,
die de gemeenteraad hierover adviseert, komt tot deze conclusie.

VF.ERKOOP

INDUSTRIE-

TERREIN
Als de gemeenteraad conform het
voorstel van het college van burgemeester en wethouders besluit, dan
wordt 1600 m 2 industrieterein verkocht aan de heer R.A.J. Verheij te
Steenderen.
De heer Verheij levert onderdelen aan
garages en voor alle soorten landbouwwerktuigen. Tevens zal er een ruimte
worden ingericht als werkplaats om reparatie-werk/aamheden te verrichten.
De heer Verheij zal in het begin alleen
in het bedrijf werkzaam zijn. Het is echter niet uit te sluiten dat dit bedrijf in
de toekomst aan 3 personen werk zal
bieden. Het is de bedoeling dat op dit
perceel eerst een bedrijfsruimte wordt
opgericht. Mogelijk komt er later een
bedrijfswoning bij.

j» SUBSIDIE STREEKVW ACHTERHOEK
VOOR 1990
De Streek-VW vraagt om een subsidie
voor 1990 van f 0,58 per inwoner. Ten
opzichte van vorigjaar is dit een verhogingvan f 0,08.
Burgemeester en wethouders stellen

Aangezien het snelverkeer op de Overweg te hard rijdt, stellen burgemeester
en wethouders de gemeenteraad voor
om een bedrag van f 57.000,- beschikbaar te stellen om hier voorzieningen
te treffen die de snelheid van het verkeer verlagen. Met name levert de hoge
snelheid gevaar op voor voetgangers
aangezien er geen trottoir is.
Doordat het aantal staanplaatsen op
het woonwagenkamp is uitgebreid, zijn
er ook parkeerproblemen ontstaan.
Ook komen er regelmatig klachten
over het storten van vuil en het verbranden van afval in de berm van de
Overweg.
Om dit tegen te gaan komt er een trottoir van 260 meter langte, vanaf de Almenseweg tot aan het perceel Overweg
15a, komen er 5 insteekparkeerhavens
aan de zijde van de Almenseweg, 4
langsparkeerhavens nabij het woonwagenkamp, 5 insteekparkeerhavens nabij de woningen Overweg l tot en met
11, 2 langsparkeerhavens voor het
pand Overweg 13/15 en 3 inritten. Tevens is in dit herinrichtingsplan 600
m 2 openbaar groen opgenomen.

•v

>1 OTAALONDERZOEK
VITALITEIT
KASTANJE BIJ
N.H.KERK
Tegen het besluit van het college van
burgemeester en wethouders om de
slechtste van de twee kastanjes voor de
N.H. kerk te kappen, zijn veel bezwaren ingediend. De commissie voor de
behandeling van bezwaar- en beroepschriften adviseert burgemeester en
wethouders om het kappen van de
boom af te laten hangen van een gedegen onderzoek naar de vitaliteit van de
boom.
Burgemeester en wethouders nemen
dit advies over en stellen de gemeenteraad voor hiervoor een bedrag van
f 2.850,- beschikbaar te stellen. Hiervoor komt een onderzoek naar de stabiliteit, de conditie en de bodem. Ook
komt er een advies omtrent het mogelijke beheer op langere termijn en in
hoevere handhaving van de tweede
kastanje na het eventueel kappen van
de eerste verantwoord is en welke maatregelen hierbij noodzakelij k zij n.

Ï*HERTAXATIE
HEFFINGSGRONDSLAG
ONROEREND GOEDBELASTINGEN
De heffing van de onroerendgoedbelasting is gebaseerd op de waarde van
het onroerend goed in het economisch
verkeer. Om de vijf jaar dient deze
waarde in het economisch verkeer opnieuw vastgesteld te worden. Er dienen
3231 objecten getaxeerd te worden.
Burgemeester en wethouders hebben
een offerte gevraagd aan drie taxatiebureaus en stellen de gemeenteraad
voor om hiervoor een bedrag van
f 54.000,- beschikbaar te stellen.

fUITBREIDING
INDUSTRIETERREIN
De laatste kavels op het industrieterrein zijn uitgegeven. Aangezien er verzoeken komen om industrieterrein aan
te kopen hebben burgemeester en wethouders aankooponderhandelingen
gevoerd met de heer A.B.M. Bleumink
over aankoop van zijn percelen. In de
structuurschets Industrieterrein Vor-

mKjigEiÉjfKij&iïidite

SHSliilllWSiiii^^

Bi • •

den staan die percelen aangegeven als
toekomstig industrieterrein. De heer
Bleumink is bereid zij percelen te verkopen.
Ter compensatie voor de heer Bleumink stellen burgemeester en wethouders de gemeenteraad voor om een
perceel van de heerJ.A. Korenblek aan
het Lekkebekje aan te kopen en om het
bestemmingsplan te wijzigen waardoor
daar agrarische bebouwing kan plaatsvinden.

> VERZOEKEN OM
SCHADEVERGOEDING
BESTEMMINGSPLAN
NIEUWSTAD NOORD
Naar aanleiding van de vaststelling van
het
bestemmingsplan
Nieuwstad
Noord en een verleende bouwvergunning aan drukkerij Weevers, zijn twee
verzoeken om schadevergoeding ingediend.
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor om deze verzoeken ontvankelijk te verklaren en om
hierover advies te vragen aan een externe deskundige.

•^•I^^B • M^^B

INZAMELEN
LANDBOUWPLASTIC
OP 11 JUNI 1990
Op 11 juni kan iedereen weer gebruikt
landbouwplastic gratis meegeven. Het
plastic wordt bij u aan huis opgehaald.
U dient van tevoren wel even telefonisch te melden dat u landbouwplastic
wilt meegeven. De meldingstermijn
sluit op 8 juni aanstaande.
Het plastic dient zoveel mogelijk ontdaan te zijn van klei en zand, om het
gewicht te verminderen. Het landbouwplastic dient te worden opgevouwen. Er mag alleen landbouwplastic
worden aangeboden, geen ander afval
zoals autobanden, puntdraad e.d.
Veevoeder-, kunstmest- en/of turf/akken moeten tot pakketten worden gebundeld en met touw worden dichtgebonden. Het plastic dient gebundeld
in de berm van de openbare weg te
worden gelegd.

.^BOUWVERGUNNINGEN
Op 15 mei jongstleden hebben burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend aan:
— de Rijksgebouwendienst te Arnhem, voor het bouwen van een
zend/ontvangmast aan de Raadhuisstraat 5/7 te Vorden;

feERKOOP INDUSTRIETERREIN AAN
ATOMICA PLASTICS
Burgemeester en wethouders stellen
de gemeenteraad voor een perceel Industrieterrein aan Atomica Plastics te
verkopen van 2250 m2.
Atomica Plastics zal niet het bedrijf uit
de Schoolstraat verwijderen. Het betreft hier een uitbreiding van het bedrijf. Het is de bedoeling dat op dit
perceel een bedrijfsruimte wordt opgericht bestaande uit een hal en kanto-

mALEN
CHEMISCH AFVAL
De chemokar is voor het eerst in Vorden gekomen. Van tevoren is uitdrukkelijk ver^fcht om geen chemisch afval
aan de wW*te zetten. Helaas is gebleken dat er toch veel afval aan de weg
geplaast is. Dit is levensgevaarlijk
doordat kinderen in het afval kunnen
gaan zoeken. Wij doen dan ook een
dringend beroep op iedereen om geen
chemisch afval aan de weg te zetten.

*•KAPPEN VAN
MEIDOORNS
In verband met aantasting dooi bacterievuur zullen langs de Alexanderlaan,
Christinalaan, de Stroet en het Gulik
enkele meidoorns worden gekapt. In
het najaar zal er opnieuw worden ingeplant.

Tijdens deze vergadering, die om 19.30 uur begint en gehouden wordt in
het gemeentehuis, staan de volgende punten op de agenda:
— beëdiging raadslid de heer P.J.M. Hoogland;
^vaststelling herziening 1989 voorschriften bestemmingsplan VordenKom 1980;
beroepschrift tegen weigering bouwvergunning voor een berging;
— verkoop perceel grond op het industrieterrein aan de heer R.A.J. Verheij;
subsidie Streek- VrW Achterhoek voor 1990;
aanleg parkeerhaven, trottoir en openbaar grorti langs de Overweg;
— totaalonderzoekvitaliteit kastanje nabij N.H.-kerk;
— automatisering van het gemeentekadaster;
— concept-begroting van het Sociaal Werkvoor/.ieningsschap Regio 7,utphen;
— hertaxatie heffingsgrondslag omoerend-goedbelastingen;
— verzoeken om schadevergoeding ex. art. 49 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening;
— aan- en doorverkoop gronden t.b.v. uitbreiding industrieterrein;
— verkoop perceel grond op het. industrieterrein aan Atomica Plastic s;
— collegeprogramma 1990-1994 gemeente Vorden; portefeuilleverdeling.

ENHEIDSOEFENTERREIN
GROOTE VELD

HET

heeft een motie aangencVJIn tegen
vestiging van een Eenheidsoefenterrein op het Groote Veld.
In een brief, gericht aan de- Staatssecretaris van Defensie, ondersteunen burgemeester en wethouders c z e motie.
Mede gelet op:
— de gewijzigde Oost-West verhoudingen;
— de gewijzigde visie op de belangen
van natuur- en landschap, ten opzichte van de periode waarin het
structuurschema is op- en vastgesteld en
— de ontwikkelingen terzake van de simulatietechnieken, dringen burgemeester en wethouders er op aan de
noodzaak van situering van militaire oefenterreinen in landschappelijk waardevolle gebieden en in gebieden waar de realisatie van oefenterreinen zeer omstreden zijn, te
heroverwegen.
Dit is conform de motie van de raad
van de gemeente Lochem.

Inzameling oude gasflessen
door de brandweer
In het verleden, toen het aardgasnet nog niet zo dicht was als tegenwoordig en
centrale verwarming geen gemeengoed was in de Nederlandse woningen, werd
flessengas veel gebruikt. Inmiddels is de toepassing van propaan en butaan voor
huishoudelijk gebruik sterk teruggedrongen. Alleen voor de caravan op de camping vindt nog geregeld gebruik plaats.
Alhoewel het gebruik sterk is verminderd, is het aantal flessen met propaan en
butaan in de woningen nog aanzienlijk. Toen de mensen stopten met het gebruik,
heeft men veelal de laatst gebruikte fles met een restant gas opgeborgen op /.older,
in een berging of schuurtje. Aangezien het gebruik lang geleden is, is de aanwezigheid van gasflessen in de vergetelheid geraakt. Omdat gasflessen iedere tien
jaar gekeurd moeten worden betreft het dikwijls flessen, waarvan de keuringsdatum is verlopen en die in principe als onveilig moeten worden beschouwd. In de
loop van de jaren zal eventuele roestvorming verder gaan, pakkingen verouderen,
kortom de onveiligheid zal toenemen.
Een ander risico betekent de gasfles bij brand. In geval van een brand in een
woning of schuurtje is de explosie van een vergeten gasfles een zeer reëel aanwezig
gevaar en vormt een groot risico voor de brandweermensen die de brand bestrijden. In de provincie Limburg heeft een actie van de brandweer, waarbij men
gasflessen kon inleveren, zo'n grote respons gehad, dat dit risico duidelijk is bevestigd
Om het gevaar van die vergeten gasflessen te verminderen wordt er ook in het
gebied van het Gewest Midden IJssel een actie gestart, waarbij mensen iedere maat
of soort gasfles, met welke inhoud dan ook, kunnen inleveren bij de brandweer.
Dit kan in Vorden op zaterdag, 26 mei 1990 van 09.00 -12.00 uur gebeuren bij de
brandweerkazerne aan de Nieuwstacl l a.
De ingeleverde gasflessen worden afgevoerd door bevoegde firma's in samenwerking met Shell Verkoopmaatschappij B.V. De oude gasflessen worden strikt volgens de regels afgevoerd en vernietigd of, indien mogelijk, voor hergebruik geschikt gemaakt.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer T.J. Boesveld van de
plaatselijke brandweer, tel. 05752-1743.

aan de heer R. Sloot, Burgemeester
Galleestraat 42, voor het slopen van
een schuur en het bouwen van een
garage/berging.
Ingevolge het bepaalde in de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbesc hikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift worden ingediend.

Collegeprogramma
1990-1994
De fracties, die samen een college vormen, CDA en PvdA hebben een programma opgesteld waarin opgenomen de punten die ze in de komende vier
jaren zullen trachten te verwezenlijken.
Enkele onderdelen uit dit programma zijn:
— er moei worden gewerkt aan een samenleving waarin, naast het gemeentebestuur, ook burgers verantwoordelijkheid dragen. Burgergerichtheid
moet worden bevorderd door
— goede informatieverstrekkingen voorlic hting;
— inspraakmogelijkheden en
— een laagdrempelige bereikbaarheid van bestuuren ambtelijke organisatie.

Wegen en Verkeer
Er dient een meerjarenplanning te komen voor wegenonderhoud. Voor de
vervanging van gemeentelijk materieel dient een vervangingsplanning te
komen. Een gedeelte van de Enzerinckweg nabij de camping zal verhard
worden i.v.m. overlast door toeristisch verkeer.
Gestreefd wordt naar een verhoging van de verkeersveiligheid, waarbij voetgangers en fietsers een hoge prioriteit hebben. De omleidingsroute voor het
doorgaand vrachtverkeer via de Rondweg zal afgerond worden. De herinrichting van het dorp zal in deze bestuursperiode ter hand worden genomen.

Economische zaken en werkgelegenheid
Bedrijven krijgen begeleiding bij het verkrijgen van vergunningen, bij beslissingen over vestigingen en over zaken in het kader van milieuwetgeving
en ruimtelijke ordening.
Recreatie en toerisme zullen geinitieerd moeten worden door de daartoe
geëigende instanties in samenwerking en waar nodig ondersteund door het
gemeentebestuur.

Welzijn
Er komt een plan voor het totale welzijnsgebied, waarin tal van onderdelen
opgenomen worden, o.a. de gemeentelijke toekomstvisie, priotiteiten van de
budgetsubsidiering, beleid t.o.v. accommodaties, basisvoorzieningen, kultuurbeleid, kinderopvang, vrijwilligerswerk en ouderenbeleid. Voor het
ouderenbeleid /.uilen zeker meer financiële middelen beschikbaar gesteld
moeten worden.
Het minimabeleid zal na eenjaar geëvalueerd en zo nodig bijgesteld worden.

Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
De kleine kernen Kranenburg en Wichmond vragen extra aandacht voor wat
betreft de woningbouw. Tussen de elementen agrarische bedrijvigheid, recreatie en natuur en landschap moet een zo goed mogelijk evenwicht tot
stand gebracht worden. Instandhouding van bestaande agrarische bedrijven
is uitgangspunt van beleid. Een E.O.T. in het Groote Veld is onaanvaardbaar.
Het Volkshuisvestingsbeleid moet zich speciaal richten op ouderen zowel als
jongeren. Naast verdeling van het toegewezen bouwvolume moet doorstroming bevorderd worden.

Milieu
Het opstellen van een milieubeleidsplan/milieu uitvoeringsprogramma
heeft hoge prioriteit. Dit plan zal uit diverse onderdelen dienen te bestaan.

Financiën
Om een verantwoord financieel beleid te kunnen voeren zal met sluitende
meerjarenbegrotingen worden gewerkt. Het beleid met betrekking tot belastingen en tarieven zal erop gericht zijn de retributies, leges en tarieven
kostendekkend te laten zijn. In deze bestuursperiode zal tot invoering van
een riool-en toeristenbelasting worden overgegaan.
Bij het creëren van budgettaire ruimte voor noodzakelijk geachte nieuwe
activiteiten zal ook de afweging van het bestaande beleid betrokken worden.
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Wethouder mevrouw Aartsen tijdens jubileumreceptie:

6

De Graafschaprijders
een self-supporting club'

'Een kijkje achter de schermen heeft mij geleerd hoe belangrijk
teamgeest en clubgeest bij de V.A.M.C. 'De Graafschaprijders' is.
De club is niet statisch en past daar waar nodig haar beleid aan.
Het is een club waar men de handen uit de mouwen steekt. 'De
Graafschapryders' heeft vele kampioenen voortgebracht. Dat betekende een stukje Vorden-promotie waar wij als gemeentebestuur best blij mee zijn', aldus mevrouw Aartsen, wethouder van
sportzaken, zaterdagmiddag tijdens de receptie t.g.v. het 40 jarig Jubilarissen
V o o r / i t t e i Bieldei in.m
bestaan van de V.A.M.C. 'De Graafschaprijders'.
Jan Rouwenhorst erelid
Als een rode draad door de/e druk be/ochte receptie, waaronder een forse
delegatie van K N M V bestuurders, liep
de naam van Jan Rouwenhorst. De
man die al K) jaren het ge/icht van de
VAM C heelt bepaald.
'I l i j is een kanjer en hij heeft de f i n a n ciële basis gelegd voor on/.e vereniging', /o omschreef voorzitter Wim
Bielderman /.ijn medebestuurslid. Jan
Rouwenhorst heeft inderdaad een indrukwekkende lijst van bestuurdersaktiviteiten vervuld en een aantal veivult
hij nog steeds.
Daarvoor o n t v i n g hij reeds een paai
jaar geleden een ere-medaille in de
Orde van Oranje Nassau alsmede de
legpenningvan de KNMV. Deze zaterdag werd Jan Rouwenhorst door voorz i t t e r Wim Bielderman benoemd tot
ere-lid van de vereniging.
Over een paar maanden neemt Jan
Rouwenhorst afscheid als bestuurslid
van 'De (iraafsc hapi ijde-rs'. De naam
Rouwenhorst verdwijnt niet want doe liter Marieke /.al pa in het bestuur gaan
opvolgen', zo verklapte voorzitter Bielderman.

Dhr. Ezendam van de KNMV overhandigde Jan Rouwenhorst een persoonlijkpresentje tewijl Dick Pardijs, die na
27 jaar eveneens afscheid nam de zilveren legpenning van de KNMV in ontvangst mocht nemen. De heer Ezendani noemde 'De Graafschaprijders' in
zijn toespraak een vereniging die zijn
sporen op motorsportgebied dik heeft
verdiend.
De heer Mogenzomp sprak namens de
a f d e l i n g Gelderland van de KNMV.
'Een club die alles heeft. Een eigen
clubhuis, een eigen trainingscircuit en
bovendien de organisator van de
'Oost-Gelderlandrit', aldus de heer
Mogenzomp die de jubilerende vereniging een st aai H lei 'aanbood.
Wim Polman, voorzitter van de Vordense Ondernemers Vereniging: 'Het
succes van de c l u b ligt in de eerste
plaats bij het bestuur met Wim Bielderman als doortastende voorzitter. Vorden is op een geweldige manier gepromoot door uw vereniging. Dat trekt
mensen en daar waai mensen komen
profiteren de ondernemers', aldus Polman.

b r a c h t Mercedes van Dongen, de/.e middag ceremoniemecstcr^dank voor de samenstelling van M^woekje '40 Jaar VAMC De
(rraafscha^njjders'.
Wat betreft de toekomst zei hij: ' 'De
Graafschaprijders' redden zich wel met
het milieu. We zullen het goeie pad van
overleg blijven volgen', aldus Bielderman die zich verheugd toonde over het
feit dat de verschillende sprekers(sters)
hebben ingezien dat de VAMC promotie maakt voor Vorden.
De heren H. Haverkamp, H. Groot
Bramel, J. Kuipers, J. v.d. Peyl.J. Rouwenhorst werden gehuldigd vanwege
hun 40 jarig lidmaatschap van 'De
Graafschaprijden'. Willem Bakker,
eveneens 40 jaar lid, kon vanwege ziekte niet aanwezig z i j n .
Jan Rouwenhorst bood het bestuur namens de leden een aantal vlaggen aan.
Gerrit Arfman namens de commissies
een wandbord. Jan Rouwenhorst in
/ijn dankwoord: 'Als individu kan je
niets, alleen in teamverband'. Dick Pardijs haalde in zijn dankwoord wat anekdotes op. Zaterdagavond werd in de
prachtig versierde zaal van 'De Herberg' het jubileumfeest gevierd, waarbij nogeens 36 personen vanwege hun
25-jarig lidmaatschap werden gehuldigd.

Subsidie voor Streek-VW
moet binnen de perken blijven
Zowel de commissie Financiën als Algemeen Bestuur maakte zich
dinsdagavond zorgen over de konstante verhoging van de subsidie aan het Streek-WV Achterhoek. De heer A.C. van Voskuilen
(CDA) vond 16 procent (van 50 cent naar 58 cent) wel een zeer
forse verhoging. Hij stelde voor om voor de komende jaren het
bedrag op de 'nullijn' te zetten.
Mochten er expliciet zaken aan de orde
/.ijn die op Vorden betrekking hebben
dan is van Voskuilen, die overigens met
de 58 cent akkoord ging, bereid om in
de toekomst met een eventuele verdere
verhoging akkoord te gaan. 'Laten we
wel oppassen voor wildgroei', zo sprak
hij.
Ook mevr. H.A. Horsting (P.v.d.A.)
was van mening dat de subsidies binnen de perken moet blijven. 'Dus toezie ht houden', aldus mevr. Horsting.
In de commissie Algemeen Bestuur
waar de heer W.A.J. Lichtenberg
(CDA) deze avond fraktievoorzitter
A.H. Boers verving, kwam de subsidie
eveneens ter sprake. Lichtenberg was
van mening dat de streek WV te weinig
aan Vorden-promotie doet.
'De gemeente Zutphen wordt veel
meer gepromoot, wij lopen er als een
stiefkind bij', aldus Lichtenberg die
evenals /.ijn college-commissie leden
met de 58 cent wel akkoord ging.
Burgemeester Kamerling was juist van
mening dat de gemeente Vorden bij de
streek WV meer in beeld is dan in
voorgaande jaren. 'Ook vinden er meer
gesprekken plaats', zo zei hij.
P.v.d.A.-wethouder Voortman wees in
de commissie Financiën op het TROP
plan waarbij wel terdege aandacht aan
Vorden wordt geschonken. 'Over het
beleid voor de komende jaren ten aan-

zien van de subsidiëring voor de streek
WV heeft het college zich nog niet uitgesproken, al begrijp ik uw bezorgdheid wel', aldus de wethouder.

CDA verdeeld over het nut van
onderzoek kastanjeboom
Het kollegevoorstel om 2850 gulden
beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de vitaliteit van de kastanjeboom bij de N.H. Kerk zal volgende
week tijdens de raad door eht CDA niet
volledig won le-n gesteu i K 1.
De heer J.W. Regeljnk zei dinsdagavond in de commissie financiën dat
vier CDA'ers, waaronder hijzelf, het
voorstel wel zal steunen en dat drie leden van de CDA fraktie er voorstander
van zijn om de kastanjeboom te kappen.
P.v.d.A. en WD gaan met een nieuw
onderzoek akkoord. Mevr. Horsting
(P.v.d.A.) was van mening dat de commissie destijds door de- vorige wethouder (Mr. Slingenberg red.) verkeerd
was voorgelicht.
Een mening die door wethouder
Voortman niet werd gedeeld. 'Het
klopt dat er toen wat verwarring was,
maar dat is niet de schuld van de heer
Slingenberg. Het kwam doordat er
toen twee adviezen op tafel werden ge-

Wethouder Mevr. M. Aartsenden HardH* opent expositie
'Keramiek en Fotografie'
in de Krai^nburg
Zondag Ie Pinksterdag 3 juni zal wethouder Mevr.
M. Aartsen-den Harder de expositie 'Fotografie en Keramiek' in
galerie 'Palantir' te Kranenburg openen.
Er wordt momenteel hard gewerkt om
voor de Pinkster de expositieruimte gereed te krijgen.
Acht fotografen van het 'Oost Gelders
Fotografen Collectief, nemen deel aan
de 2e expositie die zij organiseren in
galerie 'Palantir'.
Vorigjaar met Kerstmis had het 'Oost
Gelders Fotografen Collectief bijzonder veel succes met hun fotowerk. Maar
liefst vijfhonderd bezoekers bezochten
de tentoonstelling.
De expositie die men met Pinkster organiseert, geeft weer hoe de acht exposanten, elk op hun eigen wijze de fotografie gebruiken. De voorwerpen bij
het zwart-wit werk zijn nauw gebonden
aan structuur, iets vreemds brengen
een beetje vervreemden, onherkenbaar maken, geeft vaak wonderbaarlijke resultaten.
De acht fotografen zijn Wilma Hoftijzer uit Aalten, Emile Boekelder uit
Winterswijk, Mike Goede uit Lichtenvoorde, Fons Rouwhorst uit Kranenburg, Arjan Vrieze uit Arnhem, Theo
Koning uit Ruurlo, Jos Betting uit Bre-

devoort, en Wilfried Temming uit Aalten. Wie de foto's straks in ogenschouw
neemt, kan inderdaad niet anders dan
vaststellen, dat hier acht getalenteerde
mensen aan het werk zijn geweest.
Naast de fotografie is er keramiek te
zien van Astrid Kool uit Aalten.
Te zien zal zijn ongeveer twintig kunstvoorwerpen van keramiek waarbij de
thema's nogal verschillen.
Astrid Kool is een vrouw met veel fantasie.
De in Lichtenvoorde geboren maar in
Aalten woonachtige kunstenares is zowel in de twee als in de driedimensionale kunst geïnteresseerd.
In de eerste richting ontwikkelde ze
haar talent in het etsen, in de tweede in
de platische vormgeving van het boetseren. De resultaten van haar kunnen
zijn te zien in de maand juni (3 weekenden) in galerie ' P a l a n t i r ' .
Expositie 'Fotografie en Keramiek' is
verder te bezichtigen op 3, 4, 9, 10, 16
en 17 juni, 's middags, Ruurloseweg
97, Kranenburg, gemeente Vorden.
Tel. 05752-60.18.

SponShine:
handige roestvrijstalen superspons

Ledenvergadering
WD

Poetsen en reinigen kan nu zelfs zonder zeep of chemische middelen dankzij de lichtgewicht superspons van
roestvrij staal. Hij is bijna onverwoestbaar.
In de horeca, bij schilders, glazenwassers, fietsenmakers en garages is deze
superspons al bekend. Maar omdat je
er zelfs aardappels mee kunt schrapen,
de hele keuken mee kunt doen, en ook
autoruiten of de binnenkant van het
aquarium reinigen (hij krast niet)
brengt fabrikant Carber Poriferra hem
in kleinere vorm voor de consument:
SponShine. Hij ligt in de supermarkt
en bij doe-het-zelf-zaken, maar ook bij
de drogist.
SponShine is een uiterst milieuvriendelijke vinding want hij werk zonder
reinigingsmiddelen en gaat zeer lang
mee. Pannen, grillroosters en velgen
gaan meteen glimmen. Hij roest niet
en voelt zacht aan.

Op dinsdag 15 mei werd door de Afdeling Vorden van de WD een goed bezochte ledenvergadering gehouden.
Op de vergadering werd o.a. aandacht
besteed aan de jaarlijkse bestuursverkiezingen, het afscheid van de vertrekkende raadsleden en de collegevorming.
In het bestuur werd mevr. v.d. Vegte
herbenoemd en voorde niet verkiesbare hr. Bogchelman werd met algemene
instemming de heer v.d. Zee benoemd.
Op de vergadering werd teruggekomen op het afscheid van de heren Slingenberg en Tjoonk van de gemeenteraad.
De voorzitter memoreerde de lange
staat van verdiensten van de twee leden.
De heer Slingenberg nam afscheid na 4
jaar wethouderschap in Vorden na
voordien 27 jaar actief te zijn geweest
als raadslid in de gemeenten Oegstgeest en Haarlem, voorzitter van de

legd', aldus verdedigde Voortman /.ijn
voorganger.
Mevrouw Horsting sprak de hoop uit
dat 'het pronkstuk van de gemeente
Vorden' zal blijven staan. 'Een ding begrijp ik niet. Wethouder mevr. Aartsen
/.ei destijds dat ze niet meer onder de
kastanjeboom door durfde te fietsen.
En inmiddels hebben we onder de bomen wel banken voor on/e bejaarden
geplaatst!'
Wethouder Voortman merkte op dat
de uitkomst van het onderzoek wel zal
worden afgemeten met het kosten
plaatje. 'Het college zal duidelijk kijken naai de kosten van onderhoud
voor de komende jaren', aldus Voortman.

Overweg geen ontsluiting
industrieterrein
Naar aanleiding v a n vragen van de heten Regelink ( C D A ) en Pelgrum
(WD) deelde wethouder Voortman
mede dat vooreerst geen drempels in
de Ovenveg aangebracht /uilen worden. 'Het bedrijf de Ge-nis zal waarschijnlijk een aantal malen vanwege
speciaal vervoer gebruik gaan maken
van deze weg.
Wel zal overlegd worden of er in de toekomst wellicht één of twee lagere drempels aangebracht kunnen worden. De
weg zal geen dienst doen als ontsluitingswegvan het industrieterrein. Ook
zal onderzocht worden of er een snelheidsbeperking (50 km.) op deze
Overweg ingevoerd moet worden. ( ) p
dit moment is daar nog geen reden
toe', aldus wethouder Voortman dinsdagavond in de commissie Financiën.

af U. Vorden en lid van de Provinciale
Staten van Gelderland.
De heer Tjoonk nam afscheid na 22
jaar ononderbroken raadslidmaatschap waaivan l l jaar als fractievoorzitter.
Als blijk van dank voor de bewezen
diensten werd aan de heren cadeaus
aangeboden.
De heer Brandenharg memoreerde
nog aan de- afgelopen periode van goede samenwerking.
De nieuwe fractievoorzitter, dhr. Brandenbarg, gaf nadere 1 uitleg over de onderhandelingen betreffende- de collegevorming en de doelstelling van de
WD-fraetic in de komende raadsperiode.

Voorjaarstocht
'Achtkastelenrijders'
Dankzij het bijzonder fraaie fietsweer
namen zondag in totaal ruim 350 personen deel aan de Voorjaarstochl welke werd georganiseerd
door de
V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders'.
Voor de tocht van 10 kilometer gingen
150 personen van start. De route liep
r i c h t i n g Bare hem, waarna in /wiep een
rustpauze was ingelast. Voor zowel de
80 kilomter lange tocht als de rit over
120 kilometer c i r c a 100 deelnemers.
De 80 km ging r i c h t i n g Doetinchem
meteen rustpauze in Slangenburg, terwijl de deelnemers aan de 120 km naar
's Heerenberg trokken met voor hen
een rustpauze in Die hteren.
De- V.R.T.C. 'De Ac htkastelenrijders'
organiseert van l l j u n i t ni 14 juni een
Avondfietsvierdaagse.

KERKNIEUWS
Oecumenische
dienst
Zondag 27 mei. Een gewone kerkdienst. Of toch n iet iNee, want de liturgie is óók in het
Duits. En het koperensemble van Sursum Corela zal ook enkele liederen begeleiden.
Waarom? Omdat er bijzondere gasten
zijn, nl. de folkloristische dansgroepen
uitGudbjerg (Denemarken), Scheessel
(West-Duitsland) en V i l n i u s (Litouwen). Zij sluiten met het bijwonen van
deze kerkdienst hun vierdaags bezoek
af aan de folkloristische dansgroep De
Knupduukskes uit Vorden.
Wij hopen dat zij zo een kleurige bijdrage leveren aan deze bijzondere internationale oecumenische dienst.
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Functioneel Lycra
damesbadpak,
met softcups en
slankafkledend
verstevigd
voorpand.
In drie mooie
kleurstellingen
verkrijgbaar.

Tennissok met
borduurmotief
80% katoen,
20% polyamide,
met badstof zool
Maten

23 t/m 42

Mode voor het hele gezin
in het hart van Vorden
Katoenen /*
Madonna
setje
11
in frisse
-\
pastelkleureri. M

Heren
Sportslip
in 4
uni kleuren

Lycra meisjesbadpak met racerback
Felle, vrolijke
contrastkleuren in
voor- en
3
achterpand.
Maten 116
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56 INTERNATIONALE
voor C-teams 26-27 mei
DEELNEMERS: AJAX • l KAST
FEYENOORD

Terrein: Voetbalvereniging Vorden, Oude Zutphenseweg
aanvang: 26 mei: IQOOuur - 27 mei: 9.00uur
VIËNNA • HERTHA BSC • DE GRAAFSCHAP
KN VB-SELEKTIETEAM • W VORDEN

OPEL SERVICE

HET DOEL BEREIKT
Oorlogsherinneringen van
Mr. R J.E.M, van Zinnicq Bergmann
uit Linde (Vorden)
Het boek is vanaf heden verkrijgbaar:

'\

NU t/m

t/m 50

NUt/m
zaterdag

Maten 40

t/m 48

t/m 176

normaal
3 paar f 10,

f59,-

Lycra damesbadpak met softcups.
, v ., Verkrijgbaar in
verschillende
mooie kleurcombinaties.

K€w.

KOOI

W.J. v/d Kooi

Opel/Isuzu-dealer: TVamstraatp Lochem. S: 05730-5 25 55.
Barchemseweg 45, Ruurlo. ® : 05735-32 95.

Verkoop en Reparatie

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

In Vorden worden de mooiste huizen gebouwd in Plan Addinkhof.

Nu te koop:
luxueuze halfvrijstaande herenhuizen,

BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL
HENGELO GLD
KERKSTRAAT 17 -TEL. 05753-1253

PAKJES

Schoenaker
Café - restaurant
Harry en Marion Gerretsen

2-delig

bonte dessins
diverse kleuren

•••••
"FEEST"

verjaardag, bruiloft, jubileum
een feestje vieren kan altijd in een
van on/e sfeervolle /aaltjes.
Jachtkamer 30 pers.
M e d Ier/aal 80 pers.
Kranenburgzaal 200 pers.

Actie ge/df t/m Pinksteren.

Groot buiten terras - Ruime parkeergelegen-held •
Klnderspeelhook • Diverse zeken :de Kranenburg •
Medlerzaal • Jachtkamer
Telefoon: 05752-6614 - Ruurloseweg 64
7251 LV Vorden. (Kranenburt

Soepele, lichtgewicht zomerloafer met zacht voetbed en
hielkom. Made in Germany.
't Summum van gemak en toch
maar

NU :

125.-175
198.-

Met het Plan Addinkhof krijgt Vorden er een prachtige nieuwe wijk bij. Temidden
van veel groen worden hier 10 opvallend mooie, halfvrijstaande herenhuizen
met garage/berging gebouwd. Op een groot stuk eigen grond dat varieert
van 300 tot 390 m2. ~
Ruimbemeten en
superieure afwerking.
De totale inhoud is 510 m3. De L-vormige
woonkamer is circa 40 m2. Aangrenzend
ligt aan de tuinzijde de open keuken (voorzien van kookplaat en afzuigkap). Ook de
verdieping is heel royaal. Via de ruime overloop is de berging boven de garage bereikbaar. De luxe badkamer is voorzien van
bad/douche, vaste wastafel en tweede
toilet. Daarnaast liggen drie slaapkamers.
Een vaste trap leidt naar de grote zolderverdieping. Hier hebt u alle ruimte voor een
vierde slaapkamer of voor hobby-, speel
of werkruimte. De c.v.-combiketel staat op
deze verdieping. Het afwerkingsniveau van

deze herenhuizen is kwalitatief zeer hoog.
Zo wordt voor de kozijnen en buitendeuren
hardhout toegepast. En aan de isolatie
wordt bijzonder veel aandacht besteed.
Kwaliteitsgarantie.
Dankzij de kwaliteitsgarantie van de
Stichting Reinbouw Garantiefonds hebt u de
grootste mate van zekerheid.
Prijzen.
Vanaf f 252.500.- v.o.n.
Als u reeds woont in de Gemeente Vorden
of u bent sociaal/economisch aan de
gemeente gebonden, geniet u voorrang.
Voor meer informatie:

rebo makelaardij

120,-

't Leihuis, Priesnitzlaon l, Laag Soeren
telefoon O 8330-27321

.

neker

Modecentrum

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 —tel. 1342
's maandags gesloten

Ruurlo

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.
*

KIES VOOR

Gebr. Kettelerij b.v.

Rrrrazend
akkelijk:
betalen
met de
uscard.

Tuinaanleg en Onderhoud
verhuist naar

Addinkhofló
Hierdoor zijn wij tijdelijk
misschien minder goed bereikbaar.
Bloemisterij en Kwekerij blijft
aan de Zutphenseweg 64. Tel. 1508.
Gebr. Kettelerij b.v.
Addinkhof 16
7251 VG Vorden
Tel.nr. 2054 b.g.g. 3778

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

ie Herberg" r
Dorpsstraat 1 O - Vorden

A.S. DINSDAG 29 MEI
maandelijkse

Modecentrum

KLAVERJASAVOND

SABA

De Pluscard van de Spaarbank maakt uw leven
een stuk gemakkelijker. U betaalt - waar u ook
bent - eenvoudig met uw handtekening. Alles:
een diner in een restaurant, een nieuwe CD of...
een paar babyschoentjes.
De Pluscard geeft u ook zekerheid. Zo kunt
u 24 uur per dag rekenen op internationale hulpverlening. En met de sleutelringservice komen
verloren sleutels weer veilig bij u terug. Alles bij
elkaar kost dat u maar f. 40,- per jaar. Heel
trekkelijk, nietwaar?
Maar u kunt de faciliteiten ook nog uit^
breiden. Voor slechts f. 5,85 per maand profiteert
u van de Pluscard Select Services. Een compleet
pakket van services en diensten waarmee u als
houder van de Pluscard kunt genieten van vj
extra voordelen. De Shopping Service
beeld, waarmee u via de telefoon al gauw tientallen tot honderden guldens bespaart op de aanschaf van bijvoorbeeld een nieuwe tv, wasmachine, computer, een set tuinstoelen en noem

BONDSCOACH

OPS1

ING!

Pluscard:

Grrrenzeloos betaal- en
reisgemak, inclusief uitgebreide hulpverlening.
Prrrompte sleutelringservice:
verloren sleutels worden
netjes terugbezorgd.

maar op. Alles tegen gegarandeerd de laagste prijzen. Zelfs vliegreizen boekt u tegen het scherpste
tarief. En u krijgt een gratis abonnement op het
Pluscard Select Services Maga/.ine.
Meer informatie? Ga dan even langs het
dichtstbijzijnde kantoor van de Spaarbank of
gebruik de bon.
de pluspunten van de PlutOrd spreken mi| wel
C iiaag ontvang ik moor informatie.

j"jA,£l

Pluscard Select Services:
Rrrrazendsnelle Shopping Service, voordelig
kopen via de telefoon.
Vliegreizen tegen
scherpste tarieven.

de

l

^ In ren i-nvdop /.onder post/.egel /enden aan:
Bondsspaarbank ( ' e n t i a a l en Oostelijk Nederl.mil,
^
\ f d d i n n Marketing, A n t w . n r . 113(1, 73IIO VB Apeldoorn ü
IH •• «• ^m ^m •— •• •• •• •• i

L

Grrratis 4x per jaar het
Pluscard Select Services
Magazine.

- Teletekst met 4 pag. geheugen
- 40 voorkeurzenders
- Afstandsbediening met menusturing
- In bruin metallic of notenhout

149%

in de praktijk van Dr. Dagevos

ZATERDAG 26 MEI
van 11.00 tot 16.00 uur
eind mei
begin juni

ZATERDAG 26 MEI A.S.

Folkloristische
optocht

Ieder die benieuwd is, is van harte
welkom om onze nieuwe
praktijkruimte aan Het Vaarwerk l
te komen bekijken.

festival
van de

Voor een kopje koffie wordt gezorgd.
De heer en mevrouw Dagevos.
Annet Koning.

Knupduukskes

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

in Vorden
Aanvang 13.30 uur

Juweel van 'n sandaal in softleder met luxe, metallic leren
inlegzool en antislipzool.
Made in Holland.

Bij ons zorgen

AUTO en MOTOR

BOVAG

RIJSCHOOL
HORSTMAN
De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

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

steeds voor het gewenste resultaat.
CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

•

Voor uw
rij- en theorie-opleiding

9995

SERVICE EN VAKMANSCHAP
schildersbedrijf

De muziekvereniging "Sursum Corda"
dankt hierbij alle sponsors en medewerkers,
die de sponsorloop op 12 mei j.l.
op een zo prettige wijze hebben doen
verlopen.
Het was grandioos!

en

INSTALLATIEBEDRIJF

t/J GJ.OLDEMHAVE

spaarbank

OPEN HUIS

899.=

- 2x 10 watt

'

lelefoon:

De Bondsspaarbank doet meer voor eigentijds betaalgemak.
Met in de voorhoede:
SABA VR 6620 VHS videorecorder
- 32 programma's
;iiii£,
- Direkte kanaalkeuze en timerprogrammering
- 8 programma's / 365 dagen
- Variabele picture search
- Kinderslot
- Afstandsbediening
- Euro-scartaansluiting
En in de achterhoede:
c" beeldbuis vooreen
SABA T 6345 VT 63 cm "Black Matrix"
perfect scherp beeld op de wedstrijd.

. m/v

Naam:

lAdres:
l Postcode:
Plaats:

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

Erkend gas en waterinstallateur

Wullink Vorden

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 — tel. 1i 342
's maandags gesloten

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

Help ons helpen

Leven na de dood:
transplantaties

Onder dat motto organiseert het Nederlands Rode Kruis van 28
mei t/m 9 juni haar jaarlijkse collecte. De verzoeken om hulp
blijven binnenstromen. Daar komt nooit een eind aan. Het
spreekt vanzelf, dat het Rode Kruis aan die stroom van verzoeken
zoveel mogelijk wil voldoen. Maar daar is geld voor nodig, heel
veel geld. De jaarlijkse collecte is een van de belangrijkste financiële pijlers van het Rode Kruis. Centraal daarin staat het huisaan-huis collecteren.

Het Rode Kruis bevordert de werving
van orgaandonoren via het beschikbaar stellen van een donorcodicil.

Hulp aan vluchtelingen en
bij natuurrampen
Veel plaatsen op de wereld worden geteisterd dooi oorlogen. Bijna altijd vallen de meeste slachtoffers van dit onmenselijke oorlogsgeweld onder de
onschuldige burgerbevolking. Om de
ergste nood op te vangen helpt het
Rode Kruis met medische voor/ieningen, tijdelijk onderdak, voedsel en kleding. Maar er zijn ook regelmatig aardbevingen of andere natuurrampen,
meestal onverwacht en vrijwel altijd
/.i j n de gevolgen rampzalig. Het Rode
Kruis is snel ter plaatse met voedsel,
medicamenten, dekens en andere
hulpgoederen.

Welfare
Door leeftijd, y.iekte of handicap dreigen veel mensen in een isolement te
belanden. De welfare-aktiviteiten van
het Rode Kruis zorgen voor afleiding,
contacten gezelligheid.

Ook in Vorden is een welfare-afdeling
van het Rode Kruis actief en worden
mensen door vrouwelijke of mannelijke welfare-vrijwilligers thuis, in de
Wheme, of andere instituten bezocht.

Telefooncirkels

internationale hulp
Het afgelopen jaar is het Rode Kruis
op vele fronten aktief geweest. Men
herinnert zich ongetwijfeld de hulpverlening aan de bevolking van Roemenië. Maar ook voor de slachtoffers
van droogte, oorlogen en sprinkhanen
in een groot aantal Afrikaanse landen.
Op internationaal niveau kent het
Rode Kruis drie vormen van hulpverlening: noodhulp, rehabilitatie en opbouwsamenwerking. De hulpverlening
vindt plaats in de vorm van financiële,
materiële en personele hulp.

Eenzaamheid is wellicht een van de
grootste problemen in onze moderne
samenleving. Vooral chronisch zieken
en bejaarden hebben daar sterk onder
te lijden. Een simpel telefoontje doet
vaak al wonderen, kan heel bevrijdend
werken. De telefooncirkels van het
Rode Kruis betekent voor heel veel
eenzame mensen een dagelijks contact.

Een aantal taken van het Rode Kruis
zijn in dit artikel belicht. Voor het uitvoeren van o.a. deze taken is geld nodig. Veel geld. Mag het Rode Kruis op
uw steun rekenen?

Bloed doet leven

Zonder uw steun zijn wij hulpeloos.

Geld

Ca. 500.000 vrijwillige donoren staan
via het Rode Kruis per jaar ongeveer
320.000 liter bloed af. Dit bloed gaat
zowel onbewerkt als in centraal aangemaakte, lang houdbare bloedproducten naar de ziekenhuizen.

WEEKEND»
RECEPTEN
POEUERS

Zomerkip op de barbecue
Barbecueregels:
— Dikke kipdelen als kippepoten of
-bouten moeten vóór het roosteren
eerst 'door en door' worden gegaard, d.m.v. het pocheren.
— Pocheren: het garen in een kruidige
vloeistof, die tegen de kook aan
wordt gehouden (80-90 graden C),
reken voor drukmsticks ± 10 minuten, hele kippepoten ± 1 5 minuten en kippebouten ± 20 minuten.
— Laat de gepocheerde delen eerst
goed uitlekken of dep ze droog met
keukenrolpapier alvorens ze te
roosteren.
— Dunne kipdelen als kipfilet, -schnitzel of-burger kunnen zó op de barbecue. Draai het kippevlees regelmatig om voor een regelmatig en
goudbruin eindresultaat.
— Leg een velletje aluminiumfolie onder het kippevlees als het te hard

Vrijdag en zaterdag staan wij

VAN ASSELT
en
Uw Keurslager

en

festival
van de

Knupduukskes

GAAN 31 MEI A.S. TROUWEN.
Voor ons een feest, maar voor onze klanten ook!
VANAF 25 MEI T/M 30 MEI A.S. ONTVANGT U

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.

in Vorden
Aanvang 13.30 uur

voor U klaar om U een stukje
van onze ambacht te laten
zien.

OLIEBOLLEN en
APPELBEIGNETS

terwijl Uw Keurslager een
0iime keuze laat zien op het
gebied van BARBECUEN

2 medewerkers

Zutphenseweg 7 - Vorden

Folkloristische
optocht

VLOGMAN

A

En wat voor feest!

siemerink

oo opticien

Wij wensen u een onbezorgde en smakelijke barbecue toe!

De Echte Bakker met
overheerlijke

DAMESMODE

Oö juwelier

ZATERDAG 26 MEI A.S.

Uw Echte Bakker

FEEST
WEEK

gaat; daardoor wordt voorkomen
dat de buitenkant verbrandt en de
binnenkant niet gaar is.
- Wacht tot er as op de gloeiende
houtskool ligt voordat het vlees op
het rooster wordt gelegd.
— De juiste afstand tussen gloed en
rooster voor kippevlees bedraagt:
kipfilet e.d. ca. 5 cm; drumstkks ca.
10 cm en halve kip ca. 25 cm.
— Laat kippevlees niet in de zon liggen, neem het pas op het laatst uit
de koelkast!
— Leg geroosterd kippevlees nooit op
een bord waarop rauw vlees heeft
gelegen.
— Marineerde kipdelen of neem een
barbecuepakket.
— Kippevleugels of t.v.sticks zijn ook
uitermate geschikt voor de barbecue; wel regelmatig keren i.v.m. verbranden van de vleugeltips. F.v. de
uiteinden omwikkelen met een
stukje aluminiumfolie.
— Zorg enoor dat kip en kalkoen altijd gaar geserveerd wordt en dat er
geen brand kan ontstaan.

Wij doen dit buiten en als U
wilt, kunt U ook proeven hoe
lekker het allemaal is.

eind mei
begin juni

fonsJansen

Video-* en
tv-reparatie
REPARATIEBEDRIJF

installatiebedrijf
Installatie en
onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer
- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen ontstoppen van riolen - zinkwerk - onderhoud
van gastoestellen en elektriciteitswerken

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27
7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Waldkorn is ongewoon lekker donker meergranen-

Lekkere Waldkorn-tips.

brood. Het is te vergelijken met het donkere meer-

- Waldkorn smaakt heerlijk hij een

Echte Bakker

granenbrood dat we kennen uit het Schwarzwald.

VAN ASSELT

Waldkorn uniek in z'n soort.

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

Waldkorn wordt gebakken van een

De Keurslager
Verstand van

Waldkorn is echter veel luchtiger. Dat maakt

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

kopje bouillon of heldere soep
- Waldkorn met iiatuisrinivere
honing is niet te versmaden
- Waldkorn belegd mei inide af

unieke melange van mout, rogge,

l'oerrnkaiis ii

gerst, tarwe en haver. Verrijkt met soja,
zonnebloem- en lijnzaad. Het is rijk aan
hoogwaardige voedingsvezels en bouwstoffen.
Waldkorn is bovenal bijzonder lekker. Eenmaal

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

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

ongekend lekker.
- Waldkorn mei dungtineden
Ardennerham ii een ware delicatesse,
- Waldkorn met enkele plakje!,

geproefd en u wilt niet anders meer.

appel of peer is ten frisse en

Zo lekker is Waldkorn.

gezonde eomliinatie.

Waldkorn. Uniek donker meerjjranenbrood.
't winkeltje in vers brood en banket

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler

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

Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Alleen het beste is goed genoeg
J'IU F\F DDTTTT AFT 7TTM W r TT 01 11TT 4 O
U .M. Ut BKUlLür l ZIJN \\1J 31 MIJ A.h.

• MEINDL schoenen
• breed assortiment
• voor jacht en vrije tijd

Rijksstraatweg 93

DAMESMODE

intern transport

Warnsveld
Tel. 05750 * 22231

Nu ook MEINDL en
GOROTEX
• dus werkelijk
100% waterdicht
• sta op MEINDL.

STEEKWAGENS

Dr. Huber Noodtstraat 14 Doetinchem 08340-60416
Zutphenseweg 29 Vorden 05752-1971
Misterstraat 78 Winterswijk 05430-13980

o.a. biersteekwagens.
Tevens aluminium
steekwagens.

Zutphenseweg 9 - Vorden
Telefoon 05752-1272

DERDE BLAD

CONTACT

Vrijdag 25 mei 1990
52e jaargang nr. 8

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

K. P. O. Vierakker-Wichmond
Jubileum
In mei 1950 werd de Boerinnenbond opgericht. Het initiatief
voor de oprichting werd genomen door de toenmalige pastoor
Dr. Jos ter Heerdt. In een bijeenkomst waarbij alle vrouwen en
meisjes van de parochie waren uitgenodigd, en waar ook een vertegenwoordiger van het hoofdbestuur uit Arnhem, mevr. Mulder,
aanwezig was, werd tot oprichting besloten. De Boerinnenbond
onder de naam 'Maria Toribia' werd opgericht. De doelstelling
luidde 'Informatie, vorming en voorlichting te geven gericht op
de vrouw in de kerk en maatschappij, die actueel zijn in de samenleving. Dit werd in de statuten vastgelegd.

S.V. Ratti — Dames kampioen!

dat in de 40 jaar bestaan van de K.P.O.
de 8 voorzitsters allen nog in leven zijn
en allen in Vierakker-Wichmond wonen en nog steeds actief lid zijn van
hun vereniging.
Het jubileum dat gevierd wordt op
zondag 27 mei wordt begonnen met
een Eucharistieviering in de parochiekerk te Vierakker waarna receptie
wordt gehouden in het Ludgerusgebouw, terwijl het avondprogramma
wordt verzorgd door oud bestuursleden. Deze zullen voor de leden met
hun partners de veertig jaar K.P.O. de
revue laten passeren.
Trees Wolbrink, Annet van Oossanen
(voorzitster), Nel Nijenhuis, Lies Helmink (penningmeesteres), Truus Dimmendaal (secretaresse).

Bejaardensoos
Vierakker/
Wichmond

De eerste funktics in liet bestuur werden waargenomen door mevr. St.
Schoenaker (voor/.itster), mevr. D.
Hermsen (secretaresse), mej. L.
Arends (penningmeesteres), mevr. G.
Smale
(2e voorzitster).
Overig
brstuurslid was mej. A. Holtslag en
geestelijk adviseur werd de Pastoor.
In dr beginjaren telde de vereniging
een .'W-tal leden en hield zich ook al op
verschillend terrein bezig. Behalve de
maandelijkse bijeenkomsten, waarbij
veel informatie door /.eer goede en interessante sprekers werden gehouden,
ging men op excursies, hield kookcursus en matrassen maken etc.
Ook in het parochieleven was men actief, voor zieken werd veel gedaan, men
hielp b.v. mee aan een Lourdesreis.
De vereniging groeide ook steeds in ledrnlal. Daarom werd in 1963 besloten
ge/ien een groot aantal leden niet
meei' u i l dr agrarische sector kwam, de
naam Boerinnenbond te veranderen in
Katholieke Plattelandsvrouwen organisatie K.P.O.
In de jaren van grote maatschappelijke
verandering is de K.P.O. niet stil blij-

ven staan. Door deel te nemen aan de
vrouwencontactraden in de gemeente,
samen werken met de hervormde vrouwengroep, blijft men goed geïnformeerd.
Voor de leden werden cursussen o.a.
samenlevingscursus, discussie en vergadertechniek, beter bewegen enz. gegeven.
/odat in een tijd van emancipatie de
K.P.O. mee kan door b.v. afgevaardigden te hebben in Kerk, schoolbestuur
en gemeentelijke instellingen. Ook
werd in de afgelopen jaren veel gedaan
aan ontwikkeling en samenwerking,
voor de vrouw in de derde wereld waren verschillende acties.
De K.P.O. die nu 40 jaar oud is en 70
leden telt is een vereniging van dames
in alle leeftijdsgroepen, die goed georiënteerd zijn in deze tijd, mede dankzij
de inzet van de dam^s van het eerste
uur. Ook het tegenwoordige bestuur
dat voornamelijk uit jongere dames bestaat /.et zich bewust voor hun taak in.
Daarom kan men met recht zeggen dat
K.P.O. is H) jaar oud en 40 jaar jong.
Een vermeldingswaardigheid is nog

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman
Runderlappen uit Waes
Bij onze zuiderburen, in het land van Waes, bereidt men runderlappen in
bier en dat levert een gerecht met een bijzonder fijne smaak op. Gekookte andijvie of spinazie en kleine gekookte aardappelen of aardappelpuree
smaken er goed bij.
Reken voor 4 personen op 600 gram magere runderstooflappen. Verder
heeft u nodig: l flesje bier(Pilsner), l ui,(zonnebloem)olie, laurierbladeren, kruidnagelen en gedroogde basilicum.
Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Schenk de inhoud van het flesje bier in een kom en voeg dezelfde
hoeveelheid koud water toe. Doe er 2 verkruimelde laurierblaadjes, 4
kruidnagelen en V2 theelepel gedroogde basilicum bij. Roer alles goed
door en voeg daarna 2 eetlepels olie toe.
Leg het vlees in de marinade en laat het er (afgedekt met een velletje
plastic huishoudfolie) 8 tot 12 uur in ligge. Plaats de kom gedurende die
tijd op een vrij koele plaats(kelder, koelkast). Schep de runderlappen van
tijd tot tijd om.
Maak 't vlees na het marineren droog met keukenpapier. Verhit 60 gram
boter in een pan met dikke bodem. Wacht tot het schuim is weggetrokken en bak de lappen aan weerskanten bruin. Breng intussen de resterende marinade aan de kook. Zeef het en voeg zoveel van de marinade
bij het vlees tot het royaal onder staat. Leg het deksel op de pan en laat alles 2 tot 2l/2 uur heel zachtjes sudderen tot het vlees gaar is. Neem het
vlees daarna uit de pan en houd het warm. Laat het stoofvocht indampen
tot er nit veel meer dan 2l/2 deciliter is overgebleven. Klop er vlak voor het
opdienen l klontje ijskoude boter (ca. 35 gram) door en neem tijdens het
kloppen de pan van de warmtebron. Leg het vlees op een voorverwarmde schaal en schenk de saus erover. Strooi er eventueel wat fijngesneden
bieslook over.
Tip: in plaats van het lichte Pilsner bier kunt u ook donker bier (Oud
bruin en in het najaar Bokbier) nemen. Het gerecht krijgt er een uitgesproken milde smaak door.
Bereidingstijd: 60 minuten - Energie per portie: ca. 2025 kJ (485 kcal).

A.s. woensdag 30 mei is er weer Bejaardensoosmiddag in het Ludgerusgebouw. Na koffie en opening met mededelingen zal de middag verzorgd worden door de heerjan Bloemendaal, die
geen onbekende is in Wichmond. Hij
zit nu met zijn caravan op een camping
in het Gelderse Laren. Hij zal vertellen
over zijn reis van 5 jaar terug door Afrika en later Israël en zal het duidelijk
maken met enkele mooie dia's.
Dus het wordt weer een mooie middag,
aarzel niet maar kom. Ook kan men
zich nog opgeven op deze middag voor
de bustocht van donderdag 21 juni
(nadien niet meer). Dus tot ziens.

2e Plaats Jong Gelre
Jong Gelre is zaterdagavond in Leusden, tijdf^^de landelijke finale van de
kulturele^Predstrijden georganiseerd
door de Plattelands Jongeren Gemeenschap Nederland op de tweede plaats
geëindigd. Kampioen van Nederland
werd 'Kaboeret' uit Zuid Holland. Het
tram van Jèathmen eindigde op de derde plaatJ^Bet thema voor deze finale
luidde'Prat op plat'.

AGENDA
MEI:

24 ANBO, Fietstocht met picnic v.a.
marktplein.
25 Open Tafel, SWOV.
26 5e Int. Sorbojeugdtoernooi.
27 5e Int. Sorbojeugdtoernooi.
27 KPO Vierakker, 40-jarigjubileum.
28 ANBO, Klootschieten op camping
'DeGoldberg'.
29 Open Tafel, SWOV.
29 Plattelandsvrouwen Vorden,
fietstocht
30 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.
JUNI:
l Open Tafel, SWOV.
5 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
5 Open Tafel, SWOV.
7 Bejaardenkring Vorden.
7 HVG Wichmond, slotavond.
8 Open Tafel, SWOV.
9 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
10 de Snoekbaars, seniorwedstrijden,
l O Fancy-fair, Vierakker.
12 Open Tafel, SWOV.
15 Open Tafel, SWOV.
19 Open Tafel, SWOV.
19 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
19-20-21 -22 Zwemvierclaagse Vorden.
22 Open Tafel, SWOV.
23 Kinderfeestmiddag, Sursum Corda
in Dorpscentrum.
23 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
25-26-27-28 Avondvierdaagse Sparta,
Vorden.
26 Stertocht, Muziekverenigingen in
het Dorp (Sucovo).
26 Open Tafel, SWOV.
27 Bejaardenmiddag, VierakkerWichmond.
29 Open Tafel, SWOV.
30 Ophaaldag, Pret tymarkt Vorden,
/wemver.

'De Blauwkras'
Warnsveld
13 mei St. Ghislain Hornu
l R. Hof; 2 Comb. van Gijssel; 3, 8 en
K) Comb. Hilferink; 4 C. Goedhart; 5
A. Bielderman; 6 en 7 H. Modderkolk;
9 A. Sterkeboer.

De dames van S.V. Ratti zijn er afgelopen zondag in geslaagd kampioen te worden van de eerste
klasse C. De beslissingswedstrijd tegen Grol werd verdiend met 4-1 gewonnen en door dit resultaat
is Ratti naar de overgangsklasse gepromoveerd.
Ratti kende een droomstart: al na twee
minuten liet Linda Terwel de Grol-verdediging haar hielen zien en alleen
voor de keeper aangekomen maakte ze
geen fout: 1-0.
Tot aan de rust kregen beide teams nog
enkele goede kansen, maar deze lever-

den geen doelpunten op.
In de- tweede helft begon Ratti alweer
goed: een droge- knal van Ingrid Temmink betekende 2-0. Een paar minuten
later bracht Gaby Spieker namens (irol
de spanning weer terug in de wedstrijd:
2-1. Ratti ving deze tegenslag echter

fantastisch op: met een prachtige volleyvan 20 meter scoorde Garla Addink
Ratti's derde doelpunt. Kn toen de/elfde speelster uit een voor/et op maal
van Linda Tenvel 4-1 in de- touwen
kopte, was het verzet van Grol d e f i n i t i e f
gebroken.

RTV-nieuws

Ook de andere categorieën kwamen dit
weekeinde aan de start, /o werd tijdens
een amateur criterium in Arnhem Peter Makkink 12e en Wini Bosman 18e.
Zaterdag reed Makkink een goede wedstrijd in Veendam bij de omloop van de
Veenkoloniën, een klassiekerover 160
km. De Vordenaai werd 8e. Mano Lubben29e.
Rudi Peters verscheen aan het vertrek
bij de klassieker voor liefhebbers in Assen genaamd het land van Bartje. Hij
deed dit als gastrenner bij de /waluwen
Doetinchem. Peter die 10 km voorde
finish nog moest afrekenen met een
lekke band werd toch nog He voorwaar
geen slecht resultaat,
/onclag stond de Wichmondcr op de
deelnemerslijst in Beuningen bij een

criterium rond de kerk en (laai in \\erd
hij l Ie.

De door de RTV Vierakker-Wichmond
georganiseerde
jeugdronde
van
Wamsveld is meer dan geslaagd. Uit
alle delen van Gelderland waren de
jeugdrenners gekomen om rond het
plantsoen en de fontein hun wedstrijd
te rijden.
Vooral de cat. 6 en 7 gaf volop spanning te zien. In cat. 7 p.j^Bl.us Vos
een 5e plaats. Voor aanuïïig van de
wedstrijd kreeg Lars Vos de Harry
(irootenhuis trofee uitgereikt.
Na de jeugd was het de beurt aan de
nieuwelingen ruim 70 renners hadden
hiervoor ingeschreven <'^B> 40 km
koers was er voor Han HeUrelman een
17e plaats.

Mano I .ubhers vertrok /onclag in de Int e r n a t i o n a l e omloop van Bergheim in
West-Duitsland. De R I V renner behaalde een 15e plaats.

P.V. Vorden
I.eden van de P.V. Vorden hebben dit
weekend deelgenomen aan een \\ed
v l u c h t vanaf Pont. St. M a \ . De prij/en
werden gewonnen door: (.. en H. Boesveld l, 'l. r», f», 9, 10; J. Kulink 2: K.
H u m m e l i n k 3; M. Olieslager 7; A.A.
JurriensS.

Tal van interessante shows en wedstrijden op Hemelvaartsdag:

Harreveld omgetoverd tot
wereld op wielen
De vierde editie van het mobiele spektakel Harreveld on Wheels dat traditiegetrouw op Hemelvaartsdag (24 mei) in het centrum van Harreveld gehouden wordt, is grootser van opzet dan ooit.
Behalve talrijke sport- en showaktiviteiten in deze Achterhoekse 'Wereld op wielen', zoals demonstraties op het gebied van de mensport, choppers, en antieke trucks maar ook All Terrain Bikewedstrijden, off-the-road stratencross en trike/quad races, wordt dit jaar een grote jaarmarkt
gehouden met pakweg 50 deelnemers. Het belooft een hoogst interessante familiedag te worden op
deze wielerdag bij uitstek.
De organisatie heeft iets minder dan tien attrakties weten vast te leggen. Die krijgen allen tussen
tien en vijf uur gestalte in het centrum. De organisatoren verwachten gezien het imposante programma — bij redelijk weer — enkele tienduizenden bezoekers. We laten de onderdelen even de
revue passeren.
Jaarmarkt
De jaarmarkt, die de gehele dag gehouden wordt in de1 Kerkstraat, biedt
een scala aan snufjes, hebbedingetjes,
kleding en andersoortige waar die
doorgaans op een vlooienmarkt te \ inden zijn. In maar liefst 50 kramen worden de meest uiteenlopende artikelen
vooreen 'matsprijs' aangeboden.
Op een speciaal circuit in hartje Harreveld (Kerkstraat, Looweg, richting
voetbalterrein) wordt een internationale stratencross — inclusief chicanes
en springschansen — gehouden voor
off-the-road motoren. Men verwacht
twintig deelnemers aan de start. Tenminste tien rijders, waaronder deelnemers uit België en Engeland, worden
verwacht bij de trike- en quadraces, die
op hetzelfde circuit zullen strijden om
de hoogste eer. Het voordeel voor het
publiek is dat men nu geheel rondom
het parcours kan lopen.

Mountain- bike
Een geheel nieuw publieksonderdeel
zijn de mountain-bike wedstrijden, /owel voor dames als heren. Daaronder
ook Jim van Overbeek — Nederlands
kampioen 1988, Anita Mulder— Nederlands kampioen A T B 199(T, John
Kuyvenhoven kampioen Nederlands
Veldrijden 1989.

Het geheel staat onder auspiciën van
de Wielerunie. Ken bijzonder attractief
onderdeel vormt het ATB-toernooi
voor familie-, buurt-, café-, of vriendenploegen.

Veel show
Ook aan showonderdelen ontbreekt
het niet in Harreveld on Wheels. /o
worden onder de naam Mini-marathon voor tweespannen mendemonstraties gehouden. Hindernissen als
een mobiele buig en een spectaculair
waterbassin zorgen voor mooie sfeerplaatjes. Er kan dus volop genoten worden van hel vaardige stuurwerk dat een
zestal tweespannen met hun koetsiers
ten beste zullen geven. Kocisemereniging In 't Tuug zorgt voor de organisatie.
Een ware publiekstrekker moet de ,111
tieke truc kshow worden, waarbij t e n minste t w i n t i g glimmende old-timeis
hun o p w a c h t i n g /uilen maken. Organisator Johan Dijkgraaf heeft beslag
weten te leggen op de fraaiste vierwielers die er in ons land te vinden zijn.
Daaronder enkele speciale brandweerwagens en de promotie-trucker van
VVV Texrl. Verder modellen uit het
DAF-museum te Glanerhrug. Ken ander show-onderdeel is dr aanwezigheid
van de Scirocco Associalion. Ken 20-tal
Volkswagen sportwagens van de/r gecombineerde Nederlands / D u i t s e club.

Mini-putters
()pmerkelijk mag ook de aanwezigheid
van de mi<To-mini-pullers demonstratie worden genoemd. Op een schitterend nagebouwd parcours van l f) bij 4
meter n a b i j c a f é De Boer /.ijn de
kracht toeren op m i n i f o r m a a t mee te
maken.

Choppers
In het totale' showprogi anima is een
speciale' plaats ingeruimd voor de
choppers, die deze dag met /.o'n ('»<)
motoren /uilen komen en waanooi de
drie mooiste' nog leuke prij/en / i j n te
behalen. De- organisatie \.m de (hoppers is mede mogelijk gemaakt dooi
chopperclub Hertog |an, die- met betrekking tot dit evenement een motortreffen heeft georganiseerd in Harre
veld.

Muziek
De f o r m a t i e Dcsert Rose omlijst het la
miliespektakel met country muziek,
terwijl de plaatselijke harmonie op diverse plaatsen zorgt voor leven in de
brouwerij.
Wereldrecordpoging van s t u n t m a n
Reiner D'Angelo, bekend van het l ros
programma 'De eerste de beste'. Hij
laat zich niet door l auto (oude- ie

Vorden I De Graafschap I
De afgelopen twee weekenden gingen de diverse clubs uitgaande
van de Geref.-Herv. Jeugdraad op kamp naar een kampeerboerderij in Almen. 'Zowel de jongste kinderen als de tieners hadden
het er uitstekend naar hun zin', kan de club leiding na afloop
tevreden vaststellen.

ook naar. Op zaterdagmiddag was er
een bosspel georganiseerd,
's Avonds was het regenachtig weer,
maar gelukkig had de clubleiding een
binnenprogramma klaar liggen: een
(teken)filmavond, met voor de jongsten tekenfilms als Bambi en voor de
wat ouderen Tarzan. De sport- en spelaktiviteiten konden gelukkig gewoon
doorgaan: een kabouter-tienkamp met

Op vrijdagmiddag l l mei vertrok de
eerste groep kinderen, de 6 tot 11-jarigen vanuit clubruimte "t Achterhuus'.
Het thema was 'kabouters'. De ruim
vijftig clubkinderen konden hun creativiteit laten /.ien door het maken van
een kabouterhuisje en kabouterkleding met bijbehorende lantaarn. De
kinderen gingen enthousiast aan het
werk en de resultaten waren daar dan

Zaterdag 26 mei:

Folkloristische optocht en
festival 'Knupduukskes'
Voorafgaande aan het dansfestival dat zaterdagmiddag 26 mei op
het Marktplein zal plaatsvinden, zal er een folkloristische optocht
van start gaan.
De route is: school Het Hoge, van Bramerenstraat, van
Heeckerenstraat,
Voornekamp, Addinkhof, De Steege,
Het Jebbink, Burg. Galleestraat, Zutphenseweg, Dorpsstraat,
Horsterkamp, Ghristinalaan, Beatrixlaan, Staringstraat, Nieuwstad, Raadhuisstraat,
Dorpsstraat, Marktplein.
Aan deze optocht en aan het dansfestival zal worden deelgenomen door: Medioburgers uit Middelburg; H ooi ter
Dansers uit Holten; Achterhooks Folk-

•lore-Dansers, Ruurlo; 'De Vier Winden' uitVragender; 't Olde Getrouw uit
Varsseveld; Scheesel uit West-Duitsland; Grauholze, Zwitserland; Gudbjerg uit Denemarken en 'Sadauja Vilnius' uit Litouwen.
Dit alles ter gelegenheid van het zestig
jarig bestaan van 'De Knupduukskes'
die uiteraard zelf zaterdag ook acte de
presénce zal geven. Bij slecht weer zal
het dansfestival in het Dorpscentrum
worden gehouden.

Jong Gelre Warnsveld
organiseert Trekker-Trek
Jong Gelre afd. Warnsveld is van plan om op zondag 9 september
a.s. een trekker-trek te organiseren. De voorbereidingen *zijn
reeds begonnen. Zo is er al een sleepwagen besteld en is er ook al
een terrein beschikbaar.
De trekker-trek wordt georganiseerd
a.d.h.v. een info-avond over Ir kkertre.k, hieruit bleek de behoefte n.:»r een
dergelijke wedstrijd tussen standaard
trakteren.

Het ligt in de bedoeling een dergelijke
wedstrijd te gaan organiseren. Deze zal
dus gaan tussen standaard-traktoren
die de strijd aangaan een sleepwagen
/o ver mogelijk over een aangelegde

Terug in de tijd
Vorige week ontvingen we een foto met persbericht uit Contact van 19 juli 1952.
Omdat de Knupduukskes dit weekend hun jubileum vieren, een mooie gelegenheid dit alsnog een keer te plaatsen.

19juli 1952:
De Knupduukskes kregen een vaandel
Zaterdagavond ontving de- voorzitter van de Vordense Boerendansgroep 'De Knupduukskes' uit handen van burgemeester van Arkel, in diens hoedanigheid als voorzitter van
V.V.V. het nieuwe vaandel. Hij deed dit vergezeld gaan van
/ijn beste wensen voor een succesvolle tocht naar Italië,
waar de Knupduukskes in Perugia zullen optreden. Hij memoreerde de goede verstandhouding tussen de V.V.V. en de
dansgroep. De heer Vedders dankte de Vordense burgerij,
die de gelden voor dit vaandel bijeengebracht heeft. Het
vaandel bevat een afbeelding van een dansend boerenpaartje met daarboven de naam van de dansgroep en er onder
'Folkloristische dansgroep', benevens de wapens van Vorden en Nederland. Het vaandel werd Zaterdagavond al clirect meegenomen naai Winterswijk, waarde Knupduukskes
op uitnodiging van de V.V.V. aldaar enkele demonstraties
gaven van een groot aantal boerendansen, waarvoor bijzonder grote belangstelling bestond.
Woensdag zijn de Knupduukskes, in het totaal 19 personen,
naar Italië vertrokken. De reis gaat per trein.

allerlei behendigheidsspelen als over
boomstammen lopen, water overbrengen en hout ver/amelen. Het weekend
werd op /ondagmiddag afgesloten met
een kinderdienst, die geleid werd door
ds. H. Klaassens. Het verhaal over de
kleine man Zacheus stond daarbij in
het middelpunt. Dat werd uitgespeeld
en natuurlijk werd er ook door de kinderen gezongen.
De oudere jeugd (12 tot 16 jaar) begin
hun weekend op vrijdagavond 18 mei
met een puzzelfietstocht naar de kampeerboerderij. Daar stond een barbecue klaar, 's Avonds werd er ook nog
een bosspel gehouden, waarbij met in
het donker waxinelichtjes moest proberen over te brengen.
Op zaterdagmorgen stond er, na een
voor velen /eer korte nachtrust, een levend stratego-spel op het programma.
Daarna volgde een achtkamp, met onder andere diverse estafettes en een afsluitende, kanorace over 2 kilometer.
De zaterdag werd afgesloten met een
soort bonte avond. Op zondagmorgen
werd het 'wereldhandelspel' gespeeld,
waarbij de problematiek van de rijke en
arme landen aan de orde kwam. Door
het mooie weer van dat weekend kon
ook dat spel buiten gedaan worden.
Het weekend van deze wat oudere
jeugd werd afgesloten door een jeugddienst o.l.v. ds. P.W. Dekker. Daarbij
werd ook gezongen, met gitaarbegeléidingvan Dick Brouwer.
De beide kampweekenden sloten een
zeer geslaagde clubseizoen 1989/'90
af. Het aantal clubkinderen was in het
afgelopen seizoen namelijk alweer gegroeid.

zandbaan te trekken. Het is de bedoeling dat het een sportieve en vermakelijke dag wordt.
Voor het zover is moet er nog van alles
gebeuren, denk maar aan sponsoren,
vrijwilligers en niet te vergeten de deelnemers. De organisatie heeft in gedachten een 35 a 40 traktoren mee te
laten doen die dan 2 keer zullen trekken.
In principe kan elke standaard trekker
meedoen^B|eden van Jong Gelre
Warnsvekf^MvI. afd. Warnsveld e. o.,
G. B. T. B. afd. Warnsveld en A.B.T.B.
afd. Vierakker kunnen hier aan meedoen.
Opgave v^Jdit spektakel kan gebeuren op zaterdagmiddag 2 juni bij de fa.
H.Jansen te Vierakker.
Op deze dag zijn er mensen van de organisatie waarbij men zich kan opgeven onder naam, type trekker en gewicht van de trekker, hiervoor kan de
aanwezige weegbrug gebruikt worden.
Tevens zal er een trekker zijn met steigerbegrenzer, zodat men zien kan hoe
een en ander werkt.
Op deze dag zullen ook de spelregels
en reglementen aanwezig zijn en de
verschillende gewichtski asses.
Dus leden laat de organisatie op zaterdagmiddag niet alleen staan en kom naar
Vierakker.

Op ver/oek van 'De Graafschap' /al
Vorden I aanstaande maandagavond
28 mei sparringpartner voor de Doetinchemers optreden. De/e wedstrijd
wordt op het gemeentelijk Sportpark
aan de Oude Zutphenseweg gespeeld.
Het ligt in de bedoeling dat 'De- Graafschap' een aantal nieuwe aanwinsten
of eventuele toekomstige aanwinsten
/al gaan testen.

Quick Oldenzaal
wint C-toernooi
'Vorden'
/alerdag werd op het gemeentelijk
Sportpark te Vorden liet regionale
jeugdtoernooi voor G-teams gehouden. In/et was de Sorbo-cup die na afloop door de heer Jac. H. de Jong aan
de winnaar Quick '20 uit Olden/aal
werd uitgereikt. De Olden/aalse ploeg
versloeg na een spannende finale
Voorwaarts 1-0.
De strijd om de derde en vierde plaats
tussen Sallandia en Sp. Lochem werd
met 2-1 door Sallandia gewonnen.

4 tegen 4
De KNVB afdeling Gelderland organiseerde acht streektoei nooien waaraan
door 400 D-pupillen werd deelgenomen, waarvan de nummers l en 2 namens de streek deelnemend aan het afdelings kampioensschap.
Ratti D-viertal waren kampioen geworden van de Berkelstieek, dus speelden
het toernooi in Brummen.
Ratti kwam in poule A op een vierde
plaats van de acht, er werden 3 wedstrijden gewonnen, 2 gelijken 2 verlorren. DGS werd eerste in poule A.

Emos wint
B-toernooi
Het B-team van de voetbalclub Kmos
uit Enschede is /ondagmiddag winnaar
geworden van hel toernooi om de
Achtkastelentrophee. Emos speelde in
de finale met 0-0 gelijk tej^kABS uil
Bathmen, maar benutte dc^rifst hoppen beter. Vorden eindigde d a n k / i j
een 3-0 overwinning op Rheden op de
derde plaats. Na afloop reikte Jan van
Ark de prijzen uit. De organisatie was
evenals /alerdag bij de G-t^fcin goede
handen van het jeugdbestu^Pran 'Vorden'.

L.R. en P.C.
'De Graafschap'
Op zondag 20 mei werd voor de paaiden het concours in Laren verreden in
de B-dressuur behaalde Kasja Mens
met Borus de 3e prijs met 128 punten.
Brenda Groenendal behaalde in de
B-dressuur met Valentina de 4e prijs
met 123 punten. Annie Komegoor
met Elena had de 5e prijs in de B-dressuur met 122 punten.
Irene Regelink met Ram/es had de 5e
prijs in de Ll-dressuur met 125 punten.

Vordens Tennispark
Aankomende week zal het voor een
aantal competitietcams erop of eronder betekenen!
Enkele van hen balanceren op. het
randje van degradatie en /uilen tot 't
laatste toe tegen dit schrikbeeld blijven
vechten!
Gelukkig gloren er ook wat lichtpuntjes aan de hori/on... want want te denken van het juniorenteam op zondag
dat /ich voor 't eerst in de 4e klasse
spelend hier prima weet te handhaven
en zelfs nog uitzicht heeft op een kampioenschap!
Daarnaast doet de 'oudere garde' onderde competitiespelers ook nog aardig mee! I let dames l en III team en Mix
III hebben nog aardig u i t / i c h t op kampioenskansen.

Uitslagen
Dinsdag competitie
De Stoven II — Vorden dames I: 3-3
Vorden dames II —Veldhoek I: t L'
Wehl IV —Vorden dames I I I : 4-2
Donderdag competitie
Vorden dames I — 't Braamveld I: 0-4
Zaterdag competitie
Vorden j u n . mix I — I.ochcin I: 3-2
Altec I Vorden sen. mix 1: 4 - 1
Welgelegen II - Vorden sen. mix II:
2-3
Beckson I I
Vorden sen. mix I I I : 3-2
Vorden sen. mix IV — De Does I: 3-2
Vorden heren I — Winterswijk II: 4-2

Vorden heren vet. l
4-2

Zondag competitie
Wildbaan — Vorden jun. mix 1:1-7
Vorden sen. mix I I lollen I: 7-1
Vorden sen. mix II — 't Braamveld II:
8-0
I.ochem I Vorden heren I: 4-2
Vorden heren II — Stoven III: 0-6
't KlderinkII —Vorden heren I I I : 3-3

Pax Streekelftal
i
Op sportpark 't Klderink in Hengelo
speelt l'axop /.ondagmiddag 27 mei legen een streekelllal. De/e wedstrijd
staat in hel teken van de opening van
de, inmiddels opgeknapte, accomodatie. Een boerenkapel /al voor extra
stemming zorgen.
Het streekelital bestaai uit spelers van
de vereniging Vorden, Doetinchem,
Ruurlo en /elhem. Harold Meerlo
speelt mee als gastspeler bij het streekelftal. Goach is Chris (ieutjes die bij
Pax als trainer de plaats overneemt van
de vertrekkende Henny Weevers. De
oefenmeester uil Winterswijk neemt na
driejaar afscheid van Pax en HSG '21
uil Haaksbergen wordt /.ijn nieuwe
werkgever.
Op /ondag 3 j u n i organiseert men een
fietspuzzel-gezelligheidsriL De start is
bij de Fax-kantine. De rit is ongeveer
15 km. lang en de deelname is gratis.
ledereen dus jong en oud kan méé
doen.

lolitievaria
Dinsdag 15 mei: Op de Hengeloseweg
ter hoogte van café l let Zwaantje werd
een personenauto aangereden door
een vrachtauto. Beide voertuigen reden lichting Vorden. De- personenauto
werd door de v r a c h t a u t o van achteren
aangereden waarna de/e legen een
boom tot stilstand kwam. De- a u t o werd
volledig vernield en de bestuurder
weid zwaargewond. Hij is opgenomen
in het ziekenhuis.
De ooi/aak van dit ongeval is een kombinatie van een Ie hoge- snelheid en het
ie laat reageren van de vrachtwagenc h a u f f e u r op de vaartminderende personenauto. De- vrachtwagenchauffeur
kwam niet de schrik vrij.
Woensdag 16 mei: In de nacht van
dinsdag op woensdag is een hoeveelheid benzine ontvreemd vanuit een
personenauto, die geparkeerd stond
langs de J u l i a n a l a a n .
( ) ] > de Baakseweg binnen de bebouwde
kom van Wichmond en op de Ruurloseweg in Kranenburg werden snelheidskontrolcs gehouden.
Wichmond: 7(> gepasseerde voertuigen
waanan l Ie hard reden, hoogste snelheid was 97 km (toegestaan is 70 k m ) .
Kranenburg: 33(i gepasseerde voertuigen waarvan l l Ie hard reden, hoogste
snelheid was l OH kin.
Donderdag 17 mei: Er weid aangifte
gedaan van inbraak in een caravan welke op een camping in Vorden stond. Kr
/.ijn een radio en een televisie ontvreemd tenvijl ook schade ontstond
aan een /ijdeur.
Op de Galgengoorweg werd dooi een
trein een reebok doodgereden terwijl
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op de Wildenborc hseweg een reegeit
door een personenauto weid doodgereden.
Verder weid op deze dag nog een
bromfiets in beslag genomen omdat
deze niet was ver/.ekerd en de bestuurder geen helm droeg.
Vrijdag 18 mei: Een bestelauto werd
uil het verkeer genomen omdat het
kenteken voorde/e auto ongeldig was.
Zaterdag 19 mei: Op de- Ga l gen goorweg werd een stilstaande fietser aangereden dooreen personenauto. De fietser kwam met de schrik vrij terwijl de
fiets werd vernield. Een andere fietser
kon een aanrijding met dezelfde person e n a u t o voorkomen door weg te springen.
De oor/aak was dat de1 automobilist
mei veel Ie hoge snelheid de fietsers

passeerde.
Zondag 20 mei: In een bedrijfspand op
het Industrieterrein werd in de n a c h t
van zaterdag op zondag ingebroken.
Met een steen werd een ruit vernield
waarna de daders door een raam naar
binnen konden.
Kr werd voor enkele duizenden guldens aan gereedschap gestolen.
Maandag 21 mei: Er werd aangifte gedaan van doorrijden na een aanrijding.
Een personenauto die- langs de Bongerd stond geparkeerd werd aangereden dooi vermoedelijk een wit voertuig. De bestuurder hiervan heeft zich
niet gemeld.
Eventuele getuigen worden verzocht te
bellen met 1230.

