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Koninklijke onderscheiding voor
de heer T.G. Harkink
Onlangs werd de heer T.G. Harkink, ter gelegenheid van de verjaardag van Hare Majesteit de
Koningin, begiftigd met de eremedaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in goud. De
burgemeester van Lochem speldde hem de versierselen op.

Clubkamp

De heer Harkink geniet veel bekend-
heid in de regio als voorzitter en boek-
houder van het Onderlinge Paarden-
fonds 'de Wildenborch en Omstreken',
waar hij vanaf 1963 in het bestuur is
vertegenwoordigd. Verder is en was

hij betrokken bij vele aktiviteiten
welke hij op zeer diverse gebieden
vervulde.
Zo was hij o.a. mede-oprichter van de
woningbouwvereniging 'Laren-Bar-
chem', lid van de gemeenteraad in

Laren en bestuurslid van de PvdA te
Lochem. Ook bekleedde hij diverse
functies in^fcaatschappelijke en ker-
kelijke vef^rgingen, terwijl hij in de
oorlogsperiode actief was in de
ondergrondse.

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

Burgemeester E J.C. Kamerling:
op afspraak.

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

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

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

^VOORONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN
'DEWOGT'

Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken, ter voldoening aan de
inspraakverordening ruimtelijke
plannen en stadsvernieuwing, bekend
dat van vrijdag 28 mei tot en met 11
juni 1993 op de gemeente-secretarie,
afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening c.a. (Koetshuis) ter
inzage ligt het voorontwerp-bestem-
mingsplan 'De Wogt 1993'

Dit plan voorziet in een uitbreiding
voor woningbouw in de kern Wich-
mond.Toten met 11 juni 1993 kunnen
belanghebbenden een reactie (schrif-
telijk) bij ons indienen.

U kunt over de plannen van gedachten
wisselen met ambtenaren van de afde-
ling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening.

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 30 en 31 mei
aanstaande geldt een parkeerverbod
voor beide zijden van de Branden-
borchweg en is de Wiersserallee voor
alle verkeer afgesloten, behalve
voetgangers.

ERGUNNINGEN

Op 18 mei 1993 hebben burgemeester
en wethouders vergunning verleend
aan:
- Dierenartsenpraktijk Vorden, voor

het bouwen van een dierenartsen-
praktijk en het verbouwen van een
schuur tot behandelruimte op het
perceel Het Hoge 9 te Vorden;

- de heer J.H. Brummelman, voor
het slopen van een boerderij en het
bouwen van een woning op het per-
ceel Deldensebroekweg 6 te
Vorden;

— de heer E.R. Hirschfeld, voor het
bouwen van een berging op het per-
ceel Hoetinkhof 22 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen kunt u binnen
dertig dagen na het verlenen van de
vergunning bij het college van burge-
meester en wethouders een bezwaar-
schrift indienen.

NGEKOMEN
BOUWAANVRAGEN

In de weken van l O tot en met 14 mei
en 17 tot en met 21 mei jongstleden
zijn de volgende verzoeken om bouw-
vergunning ingediend:

IMOOI MEEGENOMEN V?

— de heer J.H. Ruiterkamp, Mispel-
kampdijk 10 te Vorden, voor het
bouwen van een bijkeuken op het
perceel Mispelkampdijk 10 te
Vorden;

— de heer T.J.M, de Klein, Beeklaan
13 te Vorden, voor het verbowen
van de woning op het perceel Beek-
laan 13 te Vorden;

— de heer J.A.M. Luttfkhuis, Wilme-
rinkweg 2 te Vorden, voor het bou-
wen van een hooiberg op het per-
ceel Wilmerinkweg 2 te Vorden;

— de heer M.J. Overbeek, Hackfor-
terweg 38 te Vorden, voor het bou-
wen van een garage/berging op het
perceel Hackforterweg 38 te
Vorden.

— G. Lindenschot, Enkweg 18 te Vor-
den, voor het oprichten van een
schuur op het perceel Enkweg 18 te
Vorden;

— de heer J. Pasman, Ruurloseweg
38 te Vorden, voor de verbouw van
een woning op het perceel Ruurlo-
seweg 38 te Vorden;

- de heer H.J.M. Kortstee, Hoetink-
hof 238 te Vorden voor het vergro-
ten van een woning op het perceel
Hoetinkhof 238 te Vorden;

- Intermed B.V, Industrielaan 8 te
Vorden, voor het bouwen van 12
woningen aan de Laegte en de
Voornekamp te Vorden;

— de heer H.G.A. Mentink, Dorps-
straat 25 te Wichmond, voor het
veranderen van een vergader-
zaaltje op het perceel Dorpsstraat
25 te Wichmond;

- de heer T. Lauckhart, Ruurloseweg
20 te Vorden, voor het uitbreiden
van een woning met kantoorruimte
op het perceel Ruurloseweg 20 te
Vorden.

Vrijdag 1 4 mei was het zover, 's Mid-
dags om 6 uur vertrokken 57 kinderen
van groep 3 t/m 6 van de basisschool
met hun leiding naar 'De Baankreis' bij
Almen. Het grootste deel ging op de
fiets. Een deel van de jongste kinderen
werd met auto's gebracht. Daar aange-
komen werd er het een en ander ver-
teld over het thema van het weekend:
indianen. De zaterdag was gereser-
veerd voor spel. In groepjes deden de
kinderen, geschminkt als indianen,
spelletjes waarmee ze letters konden
verdienen. Aan het eind moesten ze
van alle verdiende letters een woord
vormen. Het werd 'touwtrekken'. Dit
werd daarna ook gedaan, de verschil-
lende groepjes tegen elkaar. De
uiteindelijke winnaars mochten hun
nog overgebleven krachten meten met
de leiding, die echter hierbij maar een
hand mocht gebruiken, 's Avonds
waren er, zoals ieder jaar, tekenfilms.
Zondagmorgen werd er een speur-
tocht gehouden. Aan het eind van de
middag was er een afsluitende dienst,
met zang en een verhaal, onder leiding
van Dik Brouwer. Daarna vertrok
iedereen weer naar Vorden, waar men
om half vier weer bij de Gerefor-
meerde kerk was. Een mooie en gezel-
lige afsluiting van een clubseizoen.
Het nieuwe seizoen start begin sep-
tember, na de startzondag.

Watervlinder-
spinselsop
Hackfort
De eiken op het landgoed Hackfort
\ an de Vereniging Natuurmonumen-
ten hebben het ook dit voorjaar weer
zwaar te verduren. Net als v<j^e jaren
hebben de rupsen van enke^plinder-
soorten de bomen praktiscn kaalge-
vreten. Wandelaars en fietsers die
deze dagen het landgoed Hackfort
bezoeken kunnen eventueel overlast
hebben van de rupsen en hun kleverige
spinsels. Ook in het Hekenbroek en
het landgoed De Bijvanck bij Beek
zijn de eiken aangetast.

Vlinders

Voor zover bekend is een drietal
nachtvlindersoorten verantwoorde-
lijk voor de vraat: de groene eikeblad-
roller en de kleine en grote wintervlin-
der. De rupsen van de groene eikebla-
droller — een lichtgroen motje met
een vleugelspanwijdte van twee centi-
meter — komen uit het ei, zodra de
knoppen van de eik beginnen uit te
lopen. Ze eten van de knoppen en de
bladeren. Die bevatten zo vroeg in het
jaar nog niet veel looizuur, de stof
waarmee de eik zich beschermd tegen
vraat.
De rupsen verpoppen zich uiteindelijk
in een met spinsel opgerold blad. De
rupsen van de kleine en grote winter-
vlinder laten zich aan spinseldraden
zakken of kruipen langs de stam naar
beneden en verpoppen zich in spleten
van de stam of in de bodem. De aantal-
len op Hackfort zijn zo groot dat op en
rondom de stammen soms massa's
poppen en rupsen te zien zijn en hele
stammen soms zijn 'ingesponnen'.

Oorzaak
Over de oorzaken van het verschijnsel
is weinig bekend. De vlinders zijn
natuurlijke 'gasten' van de eik.
Gezonde eiken zijn bijzonder soorten-
rijk: ze kunnen gastheer zijn voor wel
600 verschillende soorten insecten en
andere dieren. Er zijn aanwijzingen
dat, doordat de eiken minder vitaal
zijn, ze minder looizuur (een eiwit)
zouden aanmaken, waardoor het
risico op rupsenvraat groter wordt.
Zachte winters en een warm voorjaar
dragen mogelijk bij aan de ontwikke-
lingskansen van de motten. De gelijk-
tijdige aantasting door de drie soorten
zorgt voor extra veel schade aan de
eiken. Zodra de rupsen zich verpopt
hebben, krijgen de eiken weer kans
om opnieuw uit te lopen en zich te
herstellen. Over een paar weken is er
dan ook weinig meer van de vraat te
zien. Onduidelijk is wat op de lange
duur het effect van de aantasting voor '
de eiken zal zijn.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
Hervormde Gemeente
Zondag 30 mei Pinksteren 10.00 uur ds. K.H.W.
Klaassens, gezinsdienst, m.m.v. koperblazers
'Sursum Corda'. Bevestiging en afscheid van
ambtsdragers.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 30 mei 9.30 uur ds. P.W. Dekker; 19.00
uur ds. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 30 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Hoogfeest van Pinksteren, Gemengdkoor.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 29 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
Familieviering m.m.v. 'de Kerkuiltjes' en Votiko.
Maandag 31 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 mei Pastor W.
Grondhuis, Gorssel, tel. 05759-4221.

Huisarts 29-30-31 me/dr. Haas.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en
van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen, (zon-
der afspraak) komen óf een dringende visite
aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot deze
spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd éérst
bellen voor overleg: tel. 1678. Adres: Christina-
laan 18.

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

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

Dierenarts van zaterdag 29 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 29-30-31 meiJ.J. de Kruif, Vorden, tel.
05752-3372.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11. Staf en administratie: tel.
05730-54931, fax 57829.

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

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.00 uur.
Elke morgen van 8.00-9.00 uur klachten-
spreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Regionale Stichting voor Thuiszorg en Maat-
schappelijk Werk Zutphen, kantoor Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur. Kastanjelaan 15, 7255
AM Hengelo (Gld.), tel. 05753-2345.
Alpha-hulpverlening: maandag t/m vrijdag van
8.30-10.00 uur. Correspondentie-adres:
Postbus 4012, 7200 BA Zutphen. Bezoekadres:
Hogestraatje 3, Zutphen, tel. 05750-43800.
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, 'Het Dorpscentrum'
(kamer 26), Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden,
tel. 05752-2129.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel. 05750-41222.

Tafeltje Dekje mei mevr. Gille, tel. 2151. Graag
bellen vóór 8.30 uur; juni mevr. Kamerling, tel.
1940 b.g.g. 2151. Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

Netwerk Thuiszorg Nederland Buro voor
thuisverpleging 24 uur per dag, tel.
05750-16463.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere donder-
dag van 10.45-12.15 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

VVV Openingstijden kantoor: ma. t/m vr.:
9.30-17.30 uur; za. 9.30-15.00 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00
uur, 's middags vlgs. afspraak.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrij-
willigerswerk. Tel. 05752-3405.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-43366.

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de
gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke woens-
dagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof
55-56, Zutphen. tel. 05750-44141. Overige
dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel.
nr.: 055-224150.

VIERAKKER - WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 mei 10.00 uur ds. Walpot-Hagoort.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag29 mei 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 30 me/9.00 uur Eucharistieviering.
Maandag 31 mei 10.00 uur Gebedsviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 30-31 mei Pastor
Grondhuis, tel. 05759-4221.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222 —
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Politie
dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-1230.
Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Afspraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-

gelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kin-
derafdeling 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 Openings-
tijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Lud-
gerusgebouw: 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.

CONTACT
Lokaliseert wat u
echt interesseert

HVGDorp
Op woensdag 19 mei vond voor dit
winterseizoen de laatste bijeenkomst
plaats in 'de Voorde'. Naast de gebrui-
kelijke agenda werd het 2e deel van de
avond verzorgd doof dhr. J. van de
Broek uit Vorden. Hij liet een aantal
uitstekende dia's zien van Vorden uit
vroeger tijden. Het was heel leuk om te
zien hoe Vorden er voorheen heeft uit-
gezien. Een kwis over bekende en
minder bekende plekjes besloot de
avond.



V.V. VORDEN

S.V. RATTI

S.V. SOCII

S.V. SOCII

danken de

NEDAC SORBO GROEP voor hun
grandioze medewerking aan het
welslagen van het Internationale
Sorbo Jeugdtoernooi.

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat vanaf
vrijdag 28 mei tot en met 27 juni 1993, voor een ieder
op de gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting
en ruimtelijke ordening (koetshuis), ter inzage liggen
de ontwerp-bestemmingsplannen 'Het Jebbink 1992'
en 'Almenseweg 1992'.

Eerstgenoemd plan regelt wijziging van de bestem-
ming 'verpleeginrichting' van het aan een particulier
toebehorend perceel het Jebbink 10 in 'verspreide
bebouwing, klasse C'.
Het tweede plan schept mogelijkheden voor de reali-
sering van een dwaaltuin op een perceel grond aan de
Almenseweg op de grens met de gemeente
Warnsveld.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder
zijn eventuele bezwaren tegen deze plannen (schrifte-
lijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad van Vor-
den, Postbus 9001,7250 HA Vorden.

Vorden, 27 mei 1993
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken
bekend om met toepassing van het bepaalde in artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, jo. artikel
50, lid 6 van de Woningwet, medewerking te willen
verlenen aan het bouwplan van M.H.M. Schiphorst,
het Jebbink 10, alhier voor het bouwen van een
garage/berging en het slopen van een schuur op het
perceel kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie
M, nr. 673, plaatselijk bekend het Jebbink 10.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen van dinsdag 1 juni tot en met
14 juni 1993 op de gemeente-secretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis)
ter inzage, met de mogelijkheid om hiertegen gedu-
rende die periode schriftelijk bezwaren bij ons in te
dienen.

Vorden, 27 mei 1993

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

A.s. zaterdagavond 29 mei
aanvang 19.30 uur

Streekelftal -
PAX

op het Vordenterrein,
Oude Zutphenseweg 11

Streekelftal bestaat uit:
spelers van Vorden-Sociï en Baakse Boys.

De wedstrijdbal wordt aangeboden door
de Nedac Sorbo Groep.

AANBIEDING ! l

Spijkerbroeken
Levi's o.a.

818

511

631

881

501
super bleached

79.95
99.95
79.95
79.95
99.95

CORNER
ZUTPHENSEWEG 8 VORDEN
TEL. 2426

Nefit-Turbo.
met Schone Winsti

Met de Pinksteren
vlees in de pan of de
barbecue in de tuin
met vlees van slager

Jan Rodenburg heeft u altijd
een pluim.

DINSDAG

Fijne verse worst 1 «HO 7,95
Grove verse worst 1 KHO 9,95
Hamburgers per stuk 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 3 pond 10,00
Rundergehakti kno 12,50

Schouderkarbonade 1 k,io 7,95

MAALTIJD VAN DE WEEK UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
Babi Pangang
500 gram 6,25

SPECIALITEITEN

PAMPA-
SCHIJVEN
5 halen 4 betalen

Gebraden Varkensrollade
100 gram 1,65

Boterhamworst
100 gram 1,15

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

GEWONE Biefstuk
ongewoon lekker!

100 gram

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS GELDIG DO. - VR. - ZA.

Hamlappen
10,451 kilo

Runder Verse Worst
500 gram 5,95

££**»»>'•

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

:»;i een milieu- maatregel nemen die u
geld oplevert. Stap eens bij ons

/binnen. We vertellen M F F l T
u er graag meer over!

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE, WIJ ZORGEN ERVOOR

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 EC Vorden
Telefoon
05752-2637

24 TUINPLANTEN

13,75

2 bos
SNIJBLOEMEN
o />e

(-<&ƒ — 5
s£~^A lU*1!/̂  — )

/s uw drukvwrk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

ToneelverenigingjÊRATO
presenteert:

OPEN LUCHT-
TONEEL
"n jonge deern op 'f erf

m.m.v. de Knupduukskes
Plaats: camping 'de Goldberg', Larenseweg l,

Vorden.
Datum: 12 juni 20.00 uur en 20juni 15.00 uur.

Reservedatum: 26 juni 20.00 uur.

Entreeprijzen voorverkoop: volwassenen f6,-;
kinderen t/m 12 jaar f4,-.

Kaarten in de voorverkoop te verkrijgen bij:
* café-restaurant Eykelkamp

* camping 'de Goldberg'
* speelgoed-huisnond-kadoshop Sueters

Nooit geweten

dat die lastige

tante van je
moeder werd

verscheurd door

de stille pijn?

Mooie
HANGFUCHSIA'S

9,95

Help haar.

RfUMAFONDS (W)

Giro 324

Nationaal Reumafonds, Den Haag.

POTEN 4,88 PER KILO
DIJEN 7,95 PER KILO

LEVER 2,00 PER y2 KILO

POELIER HOFFMAN

KERKSTRAAT 6 - GROENLO - TEL: 05440 • 61308

ZATERDAGAVOND 29 MEI A.S.

\ U Optreden van

DE IESSELKAPEL

. .

0*

—JJ

uit Doetinchem

Aanvang 19.30 uur op Camping

'de Goldberg1

Toegang gratis.

ONE SIZE FITS ALL

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

schildersbedrijf

"-«MIDCft
Leo Westerhof:

7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Telefoon 05752-1208

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Vergeet U niet niet de Pinksterdagen zo'n heerlijke
koude schotel te bestellen?

Uit eigen keuken en zoals het hoort, met puur
rundvlees en echte majonaise.

Onze koks maken er zoals bekend weer wat
lekkers van.

Huzarensalade _
Russische eieren
Zalmsalade

- 7,50 p.p.
10,00 p.p.
13,50 p.p.

Bestelt U de koude schotels op tijd?

Prettige Pinksterdagen

bodeqaDoaeaa

't $mrtoffeït je
Dorpsstraat 34, Vorden. Tol. 05752-1770

Tot ziens, Frank en Mirjam Meulenbroek.



Wij hebben een zoon.

Heel klein,
heel lief,
nu al onze hartedief.

Cornelis Jan

Hij is geboren op 22 mei 1993.

Bert en
Loecky Weenk-Lakerveld

De Bongerd 1
7251 CC Vorden

Wij rusten van 12.30-15.00
uur.

Tijdelijk adres: Het Nieuwe
Spittaal Warnsveld

24 mei 1993

Vandaag mag iedereen weten
dat ik

Bjorn
Martijn

Periodieken

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250AA Vurdo
lul.ifoon 05752 1010

Donderdag 3 juni a.s. gaan wij

Ton Groot
en

Ellen Olthof

trouwen om 10.30 uur in het
Gemeentehuis 'Kasteel Vorden1.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.30 tot 18.00 uur in
Bodega "t Pantoffeitje', Dorpsstraat
34 te Vorden.

juni 1993
Het Heijink 6
7251 VC Vorden

• • " .

::

: :
i

Op 5 juni 1993 zijn wij

J. W. Nijland
l en

B.G. Nijland-Lenselink
i

40 jaar getrouwd.
- • • • • :

Dit hopen wij samen met kinderen en
kleinkinderen te vieren op maandag
7 juni a.s..

Gelegenheid tot feliciteren van 14.30
tot 16.00 uur in zaal 'de Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

•

juni 1993
Zelledijk 5

é 7251 NB Vorden

• Voet-
reflexologie
• Slickbad-
behandeling

• Massage-ook
sportmassage
• Oorkaarsen-

therapie
• Spatader-
behandeling
• Zonnebank

• Sauna

zal heten.
i

Mijn dolgelukkige ouders zijn:
m

Jeroen en Rita Houwen

Het Kerspel 4
7251 CV Vorden

Wij rusten van 13.00 tot 15.00
uur en na 22.00 uur.

Hartelijk dank aan iedereen
voor de felicitaties, kaarten, S
bloemen en cadeaus die wij l
hebben ontvangen bij ons 50- f
jarig huwelijksfeest. Het is
voor ons een onvergetelijke
dag.

Reint en Willemien
Kornegoor-Pardijs

•:•::

Koekoekstraat 21
Vierakker
- - é
Mede namens mijn kinderen,
klein- en achterkleinkinderen f?
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven, ons betoond, |
tijdens de ziekte en na het I
overlijden van mijn lieve man, >|.
onze fijne vader en opa

Evert Jan Wenneker

Uit aller naam:
G.G. Wenneker-Smallegoor •w

Vorden, mei 1993

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 8,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst: de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Voor niet-alledaagse eenja-
rige planten. Leestenseweg
32 te Vierakker.

• TE KOOP: z.g.a.n. bejaar-
denf iets. Tel. 1284.

• TE KOOP: aardbeien, da-
gelijks vers geplukt. F. van
Amerongen, Schuttestraat 12
Vorden. Tel. 05752-6408.

• TE KOOP: bloem-, spits-,
savoye-, witte, rode en spruit-
koolplanten, sla, andijvie,
rode biet, asterplanten en
bieslookpollen. H. Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel
05752-6876.
• Nieuw hoedenatelier:
hoeden op maat, ook voor
bruiloften. Openingstijd: 9.00-
12.00 uur. Veldsebosweg 20,
Warnsveld. Tel. 05750-22275/
05750-42844.
• TE KOOP: 1 motorgazon-
maaier met nieuwe Suzuki-
motor, zuigt ook bladeren op
met vangbak en schriftelijke
omruilgarantie. Tel. 05752-
2347.

• TE KOOP: 1 Guldner trac-
tor, 17 PK, type Spessart met
ploeg- en maaibalk, i.z.g.st.
Tel. 05752-2347.

• TE KOOP: 1 zelfrijdende
Variomatic motorgazon-
maaier, 48 cm met Kawasaki-
motor en opvangbak, met
schriftelijke omruilgarantie.
Tel. 05752-2347.

Erik Brummelman
en

Yvonne Lamers

gaan trouwen op donderdag 3 juni
1993, om 11.30 uur in Gemeentehuis
'kasteel Vorden1 te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal
plaatsvinden om 13.30 uur in de St.
Willibrorduskerk te Hengelo (Gld.).

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.00 uur in zaal 'De Kruisberg',
Kruisbergseweg 172 te Doetinchem.

Lankhorsterstraat 16a
7255 LC Hengelo (Gld.)

:.......
Op dinsdag 8 juni a.s. hopen wij met l
onze kinderen en kleinkinderen ons
25-jarig huwelijksfeest te vieren.

D. Holtslag
en

D.H. Holtslag-Eelderink
•

Wij houden receptie van 15.00 tot
16.30 uur in zaal 'de Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

l juni 1993
il Hilverinkweg 1
i 7251 PH Vorden

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

N. Meek
gediplomeerd bianostemmen

f60-
Tel. 05750-27702

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

In plaats van kaarten

Gerrit Beeftink
en

Karin Bruitsman

gaan trouwen op vrijdag 4 juni 1993
om 12.00 uur in 'Kasteel Vorden1.

Wij zouden het leuk vinden U op
onze receptie te zien die van 15.00
tot 16.30 uur gehouden wordt in
café-restaurant 'De Boggelaar',
Vordenseweg 32 te Warnsveld.

juni 1993
'Prettig Geregeld'
Joostinkweg 12
7251 HK Vorden

Bloemen en planten stellen wij zeer
op prijs, maar wij gaan op
huwelijksreis.

Na een werkzaam leven met hart voor iedereen,
is in de voor haar zo vertrouwde omgeving rustig
ingeslapen onze lieve moeder en oma in de leef-
tijd van 90 jaar.

Johanna ter Bogt
WEDUWE VAN HENDRIKUS THEODORUS SESSINK

Doetinchem

Vorden

Zutphen

J.M. Bouman-Sessink
J.G.A. Bouman

George en Cécile
Hannieen Helmut
Aernouten Selma

A.J.J. Koop-Sessink
G. Koop

Anneke en Freddy
Wim en Hermien
Henk en Marian

J.A.J. Sessink
A.N. Sessink-Wassink

AUTO-
STALLING

Inl.tel. I4I7.

PINKSTERWEEKENDAANBIEDING

HEERLIJKE FRISSE

APPEL-ABRIKOZEN
en/of

KERSENVLAAIEN
Echt Mooiweer Gebak!

Gewoon Geweldig Lekker

DIT WEEKEND:

van 11,- voor O9OU

* * * * * * * * * *
Speciaal voor de Pinksterdagen

PINKSTERSLOFFEN
gevuld met rozijnen, noten en

amandelspijs

'n ware delicatesse!

* * * * * * * * * *
Heeft U ze al eens geproefd?

Onze Pizza- en
Hawaïstokbroden

'n lekkere variatie!

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIG

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

:

Op 4 juni 1993 stappen

Bennie Lebbink
en

Trudy de Lange

in het huwelijks G.T.-tje.

Om 15.00 uur geven wij ons ja-woord
in het gemeentehuis 'Kasteel
Vorden'.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 16.00-17.30 uur in 'de
Herberg', Dorpsstraat 10 in Vorden.

i
l

.
::

::

23 mei 1993
Ruurloseweg 51
7251 LB Vorden

Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren
woensdag 26 mei van 19.00-19.30 uur in het uit-
vaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te
Vorden.
Overeenkomstig haar wens zal de crematie in
familiekring plaatsvinden.

Geen bloemen.

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers uit Vorden

organiseert

klaverjas-
en

jokeravond
donderdag

27 mei

Plaats:
Clubhuis'De Ark'

Aanvang:
20.00 uur

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LA Vorden
Gevestigd in het pand van
v/h schildersbedrijf Uiterweerd
Tel. 05752-3999
Fax 05752-3429

Renovatie - Onderhoud • Nieuwbouw
Ruime sortering glas - Spuitinrichting - Behangwerk

Winkel in verf, behang etc.

In onze spuitinrichting kunnen wij al
UW SPUITWERK VERZORGEN

van alle meubels, zoals stoelen/salontafels/wandmeuhels,
zowel blank als kleurwerk en alle andere voorkomende

spuitwerkzaamheden, b.v. stellingen, radiatoren,
aanrechtdeurtjes etc.

. - : • •

Ons adres is:
De Palmengrift 113
3901 NC Veenendaal kadotip

:

f)
i

Op 28 april 1993 waren wij

Gem't-Jan Klein Ikkink
en

Johanna Aleida Klein Ikkink-
Klumpenhouwer

50 jaar getrouwd.

U bent van harte welkom om dit
samen met ons te vieren op zaterdag
5 juni 1993.

Er is een jubileumdienst om 14.30
uur in de Gereformeerde Kerk te
Vorden.

Aansluitend is er gelegenheid tot
feliciteren van 16.00 tot 18.00 uur in
Restaurant 'Crazy Steakhouse',
voorheen Schoenaker, Ruurloseweg
64 te Vorden.

'Blokhuis'
Kapelweg 2
7251 KM Vorden

&

KEUR-
SLAGER

DE ECHTE GROENTEMAN

DE
ECHTE

BAKKER

FIJNE ZONNIGE PINKSTEREN TOE
AANBIEDINGEN GELDIG DO - VRIJ EN ZAT 27 - 28 EN 29 MEI

Magere

RUNDERLAPPEN

500 gram 7,98
gepaneerde SCHNITZELS

1,59100 gram

ambachtelijke
SCHOUDERHAM

100 gram 1,89
SPECIAL:

BUTTERFLY
100 gram

2,75

Barbecuen?

VLEESWAREN
SPECIAL:

Italiaans
VARKENS-
GEBRAAD

100 gram

2,65
Dan naarde Keurslager.

KEURSLAGERIJ
VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

KEURSLAGER Tel. 05752-1321

Hagelwitte grote
BLOEMKOOL

PER
STUK

2,50

Grote 5 STUKS
zoete PERZIKEN 2,50

DINSDAG 1 JUNI:

PANKLARE

SNIJBONEN

500 gram t OU

WOENSDAG 2 JUNI:

PANKLARE
nieuwe gekookte

BIETEN
500 gram ^ DU

Fam. J. Huitink - Burg. Galléestraat 3 - Vorden

Voor Pinksteren
zo'n

heerlijke
SLOF

gevuld met noten, rozijnen, krenten en
spijs

voor 9.95

BOLUSSEN
V voor 4 j*. O

APPEL-
CARRÉE'S

1,45NU voor

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



Raad Vorden accoord met verplaatsing

Transportbedrijf j. J. Woltering
naar industrieterrein
De raad van Vorden ging dinsdagavond unaniem met het collegevoorstel accoord om het trans-
portbedrijf J.J. Woltering & Zn. BV van het Hoge te verplaatsen naar het industrieterrein
'Werkveld'. De verwachting is dat het bedrijf Woltering zich daar medio 1994 definitief kan
gaan vestigen. De lokatie is de westkant van het nieuwe industrieterrein, ten noordoosten van de
vestiging van Gems Metaalwerken bv.
Het bestaande terrein van Woltering
aan het Hoge zal met woningbouw
(vier twee-onder-een-kap woningen)
worden opgevuld.
Deze herinvulling betekent voor de
gemeente Vorden een negatief saldo
van ongeveer 225000 gulden. Wolte-
ring krijgt een schadevergoeding van
in totaal 558000 gulden. De kosten
bedragen in totaal 783000 gulden,
waarvan 50 procent (391500) ten laste
van de gemeente komt. Rekening hou-
ded met de rente-toevoeging over
1993 kan ongeveer 141500,— ten
laste worden gebracht van het budget-
bedrag 1993 stads- en dorpsvernieu-
wing. De resterende 250000 gulden
wordt geput uit de voorziening dorps-
uitbreiding. De raad achtte het wense-
lijk dat het bedrijf Woltering z'n toe-
komst, mede door de werkgelegen-
heid (er werken ca. 30 mensen) in Vor-
den kan voortzetten.
Burgemeester Kamerling was het met
de raad eens dat de verplaatsing van
het bedrijf zowel voorde gemeente als
de provincie flinke financiële offers
vraagt. 'Momenteel zijn we nog met de
afdeling economische zaken van de
provincie in onderhandeling of er nog
mogelijkheden zijn op aanvullende
middelen. Zodra de uitslag hiervan
bekend is, hoort u het meteen', zo
sprak burg. Kamerling.
Mede naar aanleiding van vragen van
liberaal E. Brandenbarg deelde burg.
Kamerling mede dat juist vanmorgen

een rapport over de berekening van de
geluidsbelasting aan de bestaande
woningen op het Industrieterrein is
binnengekomen.'Uit het rapport blijkt
dat er geen aanleiding is om bijzon-
dere maatregelen te nemen. Het plaat-
sen van een geluidsscherm is niet
nodig. De geluidsnorm voor zowel
overdag als 's nachts blijkt aanvaard-
baar', aldus burg. Kamerling.

Brandenbarg toonde zich verheugd
over deze konklusie uit het rapport.
Hij was nl. bang dat wanneer er wel
maatregelen genomen hadden moeten
worden, de gemeente Vorden wel eens
voor de kosten had kunnen opdraaien
aangezien destijds nl. vergunningen
zijn afgegeven voor het bouwen van
woningen op het industrieterrein.
Wethouder Voortman (PvdA) ant-
woordde op vragen van Brandenbarg
dat er t.b.v. het transportbedrijf Wolte-
ring t.z.t. een betere aansluiting komt
op de Ruurloseweg. Tot CDA-er A.H.
Boers zei Voortman dat een en ander
geen vertraging zal betekenen voor
het aanleggen van het veelbesproken
fietspad langs de Ruurloseweg. 'Als
alles meezit kan dit fietspad er vol-
gende jaar liggen', aldus Voortman.

Burg. Kamerling verzekerde de heer
Boers dat er geen 'gat van Woltering'
op het Hoge zal ontstaan. De wonin-
gen zijn op de planningslijst 1994
opgenomen', aldus Kamerling. Alter-

natieve woningbouw op het Hoge is
volgens burg. Kamerling op de bewu-
ste plek niet mogelijk. 'De 50 procent
provinciale bijdrage is gebaseerd op
de 'voorgevelrooilijn', aldus Kamer-
ling.
De heer Boers informeerde nl. naar de
mogelijkheid van bv 'hofjes', met
verschillende woonsoorten. Hofjes
zou volgens burg. Kamerling kunnen
betekenen dat de privacy van de buren
kan worden aangetast, hetgeen weer
verzoeken om schadevergoeding tot
gevolg kan hebben. 'Jammers, aldus
Boers, maar verder veel succes in het
zoeken 'potjes' in Arnhem', zo besloot
hij de discussie omtrent de verplaat-
sing van het bedrijf Woltering naar het
Industrieterrein. De raad vond het een
goed idee van liberaal Brandenbarg
om adhesie te betuigen aan Zutphen
voor het handhaven van de rechtbank
in deze stad. 'Ik zal het meenemen naar
het gewest', zo beloofde burg. Kamer-
ling.

Meergeld voor oud papier

De raad van Vorden ging accoord met
het voorstel om de vergoeding voor
het inzamelen van oud papier te verho-
gen. De nieuwe vergoeding wordt een
garantieprijs van 6 cent per kg plus een
vergoeding van 10,5 cent per kg voor
de inzamelkosten. Dit geldt tot l juli
1993.

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het üebbink 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

CAFÉ - REST. - DIV. ZALEN

„Ie Berbers" i.

Zaterdagavond speelt in het café
vanaf 22.00 uur

Th in k Free
1e Pinksterdag overdag

GESLOTEN
Het café is geopend vanaf 20.00 uur.

HOTEL WITKAMP
-"•« presenteert
DISCO AVOND

Aanvang 21.00 ui
Discq Fire Sound Drive In Show

ONDAG 30
1e Pinksterdag

Bijzondere collectie
merklappen in de bibliotheek
Een merklap is het symbool van een opmerkelijk stuk verleden.
De jonge dochters in een boerengezin, zo was op het platteland
de opvatting, moesten goed kunnen merken. Dan konden ze, als
ze later trouwden, ook netjes een of meer letters borduren in
alle onderdelen van de linnenuitzet. Dat merken moest geleerd
worden. Daarom maakten jonge meisjes een proefstuk in de
vorm van een merklap, waarin letters en cijfers en het jaartal
werden geborduurd. Natuurlijk werden in dat oefenstuk de
naam of de voorletters van de maakster en van de ouders ver-
werkt. En werden motieven toegevoegd, bijbelse of wereldse
voorstellingen. Soms ook werden merklappen zonder een
bepaalde reden gemaakt. De letterdoeken, zoals ze werden
genoemd, werden zuinig bewaard, vaak ingelijst en in de mooie
kamer gehangen.

Prijsuitreiking bij Foto Plus
Wiltemien

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Ingezonden mededeling
Huilen verantwoording van de redactie

PV Vorden

Veel van die oude merklappen zijn
bewaard en het was een goede
gedachte van de vereniging 'Oud Vor-
den1 om, in samenwerking met de
Openbare Bibliotheek, eens een ten-
toonstelling in te richten van deze doe-
ken die een waardevol stukje volks-
kunst vertegenwoordigen. Een oproep
om voor deze gelegenheid tijdelijk
een merklap af te staan had een goed
resultaat. En zo zijn er in de Galerij
van de bibliotheek nu een zestigtal
merklappen te zien die voornamelijk
afkomstig zijn uit Vordense boerde-
rijen.

Voor iedereen toegankelijk

Zoals bekend is de bibliotheek en ook
de expositieruimte op de bovenver-
dieping vrij toegankelijk. Wie rond-
wandelt door deze verzameling mer-
klappen komt onder de indruk van de
vlijt en de kreatieve gaven van de
jonge meisjes die in de vorige en ook
in het begin van deze eeuw dit bor-
duurwerk hebben gemaakt. Er zijn
prachtstukken bij, die soms zo oud
zijn dat ze moesten worden gerestau-
reerd. De oudste letterdoek draagt het
jaartal 1810 en is gemaakt door Anna

Catharina van Daalen, die toen 12 jaar
oud was. Dit werkstuk, dat nog in
goede staat verkeert, is een voorbeeld
van verfijnd borduurwerk; het is
beschikbaar gesteld door de familie
Sikkens aan de Mispelkampdijk. Ook
de andere letterdoeken zijn beslist een
bezoek waard en zijn stuk voor stuk
fraaie staaltjes van volkskunst die
vaak prachtig van ontwerp zijn en
soms ook aandoenlijk van eenvoud.

Welkom tot5juni

De tentoonstelling van oude letterdoe-
ken is nog te zien tot en met 5 juni a.s.
en is geopend tijdens de normale ope-
ningsuren van de bibliotheek. Ze past
uitstekend in het programma van de
'Stichting Welzijn Ouderen Vorden1

voor 'het Jaar voor de Ouderen' om
extra aandacht te besteden aan wat
vooral de oudere generatie interes-
seert. De vereniging 'Oud Vorden'
brengt namelijk met deze expositie
een boeiend element uit het verleden
tot leven, een periode waarin er nog
ruim de tijd werd genomen om je met
bezige handen voor te bereiden op de
vaardigheden die je in de toekomst
van pas konden komen.

Leden van de PV Vorden hebben het
afgelopen weekend met 240 duiven
deelgenomen aan een wedvlucht
vanaf Etampes over een afstand van
500 km. De eerste duif die zijn hok
bereikte was van C. Goedhart met een
snelheid van 1347 meter per minuut.
De uitslagen waren verder: G. Olden-
have 2,4,5,10; J. Eulink 3,6,7; G. en H.
Boesveld 8 en C. Bruinsma 9.

Rommelmarkt
Jubal
Muziekvereniging Jubal te Wich-
mond zoekt voor haar jaarlijkse rom-
melmarkt, welke gehouden zal wor-
den tijdens de Ludgermarkt van 3 en 4
juli tweedehandsspullen die nog in
goede staat verkeren. Gelieve geen
grote goederen als bankstellen, stoe-
len e.d. Als men iets heeft kan men
kontakt opnemen met onderstaande
personen, die zorgen ervoor dat het
wordt opgehaald: Wim Klein Leb-
bink, 05754-1617 of Marja Hilge,
05750-29610.

Geachte Vandaal,
Hoe was jouw zaterdagavondje stap-
pen? (22 mei 1993, na middernacht).
Heb je het een beetje naar je zin
gehad? Mijn avondje was in ieder
geval geslaagd. Alleen jammer dat
jouw kinderachtige gedrag een eind
maakte aan mijn jofele bui. Hoe zou jij
het vinden dat wanneer je terugkomt
van een avondje gezellig stappen, je
fiets totaal in de vernieling ligt. Elke
spaarcent heb ik hiervoor opzij gelegd
en nu ik hem dan eindelijk heb wordt
ie zo in elkaar getrapt. En dit alleen
maar dankzij jouw puberale gedrag.
Wil je je gedrag enigszins goedmaken,
heb dan het lef om mij te bellen
(05752-1055) LindaTerwel

Rommelmarkt
Op zaterdagavond 5 juni a.s. houdt de
St. Willibrordusschool te Vierakker
weer een rommelmarkt. Van de
opbrengst gaan de kinderen op school-
reis. De markt levert ieder jaar nog
steeds zoveel op dat de reis daarvan
kan worden betaald. Naast de verkoop
van oude spullen is bovendien de gele-
genheid om mee te spelen met het Rad
van Avontuur. Verder kunnen nog wat
spelletjes worden gespeeld en een
patatatje worden gegeten.

RECEPT
V N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

Onlangs vond de prijsuitreiking van de kleurwedstrijd plaats, bij Foto Plus Wil-
lemien. Deze was ter gelegenheid van de heropening georganiseerd. De eerste
prijs was voor Coen Nieuwenhuis en de tweede prijs voor Dirk Rodenburg. Alle
deelnemertjes ontvingen een leuke verrassing.

Rekreathlon in 'In de Dennen

Kratogaat
openluchtspel
opvoeren
De toneelvereniging Krato uit het
buurtschap de Kranenburg is momen-
teel druk bezig met de repetities voor
een openluchtspel dat zaterdagavond
12 juni en zondagmiddag 20 juni op
camping 'De Goldberg' zal worden
opgevoerd. Het spel 'Een jonge deern
op het erf' is in feite een Duits volks-

stuk dat een poos geleden door Ivo
Eikelkamp uit het Duits in het Neder-
lands is vertaald. Het stuk speelt zich
op het platteland af waar een klein-
dochter samen met een 'stadse' vrouw
en haar zoon, bij opa verblijft. 'Krato1

zorgt zelf voor de bouw van het toneel,
de decors, kleding etc. De folkloristi-
sche dansgroep 'De Knupduukskes'
zal eveneens medewerking verlenen.
Er zijn reeds kaarten in voorverkoop
verkrijgbaar bij camping 'De Gold-
berg1, Larenseweg l in Vorden; fa.
Sueters, Dorpsstraat 15 en bij café
Eykelkamp, Ruurloseweg, beiden in
Vorden. (zie ook de advertentie)

Het zwem- en rekratiebad 'In de Dennen' organiseert zowel
voor de jongere als de oudere jeugd een sportief en rekreatief
sportevenement. Deze rekreathlon bestaat uit de onderdelen
zwemmen, fietsen en lopen. Dit alles zal zich gaan afspelen in en
rond het zwembad 'In de Dennen' te Vorden.

De eerste rekreathlon zal plaats vin-
den op woensdagmiddag 9 juni en is
speciaal voor de schoolgaande jeugd.
Naast een fraai uitgevoerd herinne-
ringsvaantje is er voor de deelnemers
een 'natje' en een 'droogje'. Voor de
allerbesten zijn er medailles te verdie-
nen. De tweede rekreathlon vindt
plaats op vrijdagavond 11 juni. Deze
is bedoeld voor deelnemers vanaf 18
jaar. Ook voor hen een herinnerings-

vaantje en medailles voor de win-
naars. Men kan zich vanaf heden
inschrijven bij de kassa op het zwem-
bad. Voor nadere informatie kan men
bellen 05752-1203. Op genoemde
data kan men ook gewoon rekreatief
bezig zijn d.w.z. zwemmen met
aansluitend een fietspuzzeltocht of
indien men dat wil in omgekeerde vol-
gorde, dus eerst fietsen en dan
zwemmen.

Büsisbereiding smoren:
Zout, kruid en bebloem het vlees. Schroei het
in bruine boter aan
weers/.ijdcn dicht en bak
het samen met een
bouc|iiet van prei, ui,
wortel en diverse k r u i d e n
(bijvoorbeeld
peperkorrels, l . iu r i r r .
k ru idnagel ) b r u i n . Neem
het vlees uit de pan en
blus de braadboter met
een we in ig water. Doe het
vlees terug*in de braadpan of -slede en
smoor het met gesloten deksel of in de oven
/.achtjes gaar.

U heeft nodig voor 4 personen:
600 gram rundvlees
l winterpccn
l struik bleekselderij
1 grolc ui
2 (centjes knoflook
l cetlepel olie
40 gram boter
20 gram bloem
T/2 decili ter wit te w i j n
1 decil i ter rundcrboui l lon
2 grofgesncden vlccstomalen of l doosje
min i tomaat jes
peterselie
laur ierblad
peper
zou!

Gesmoord
rundvlees op

Italiaanse wijze

Bereiding:
Snijd het rundvlees in blokjes van 3'/2

centimeter, /out, peper
on bcblocm de stukjes
vlees. Snijd de wortel en
bkvkselderij in dunne
schijfjes; snipper de ui en
de knoflook. Bak het
vlees in de hete boter en
olie snel a.in .ille kanten
l i c h t b r u i n en breng het
over in een v u u r v a s t c
schotel niet deksel.

Bak de groenten in de achtergebleven
bra.ulboter, bestrooi /e met de bloem. Voeg
de bouillon en de w i j n toe en roer /.e g lac i .
l,.1.11 de s.ius doorkoken. Voeg tom.iten,
peterselie, laur ierblad , peper en /.out toe en
Ki.it de s.ius nog even doorkoken.
Giet de s.ius over het v lees, pl.i.its de gesloten
schotel in een oven op 170'XT en ki.it het vlees
gn.ir en /acht smoren in ca. 2 uur.
Lekker met stokbrood, pistolets, pasta of
risotto.

'l'ip: l'l.iats ovenrekken a l t i j d l richel onder
het midden v oord n t u de oven ve rwarmt .
Overtrokken /.etten uit wanneer /.e heet
worden en x.ijn dan d i k w i j l s moei l i jk te
verplaatsen.

Voedingswaarde per portie:
Energie: ± 1630 kj (390 kcal)
Eiwit: 33 gram
Vet: 23 gram
Koolhydraten: 14 gram
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Bi'j ons in d'n Achterhook
'En Toon, bu'j op Hemelvaart nog hen dauwtrapp'n ewes?' 'Jao, dat bu'w
nog wel, met Bearnd en Dine van 't Diekhuus, daor argens onder Brummen
hen. Die he'w al 's leern kenn'n too'w samen met de bus in Tirol op vekansie
waarn. 't Bunt wat oldere luu die eiges gin auto hebt, met de fietse kont ze
neet ze goed meer oaverweg, daor bunt ze zuutjesan te hööbelug veur
ewodd'n op eur olden dag. Daorumme hebbe wi'j ze maor 's un keer mete-
nommen. Maor dat 't now zo geweldug was, nee, dat kan'k neet zeggen'.
'Waorumme dat dan neet?' 'Dat za'k ow vetell'n. Um goed negen uur
's maans wazze wi'j al vanaf 't Diekhuus vetrokken veur un tochjen kruus
kras oaver de Veluwe. Onderweg argens koffie edronken, 'n hötjen in 't bos
ezetten maor daorbi'j trok 't ons toch wat kold oaver de latten. Onderhand
was 't al zo tegen twee uur ewodd'n too Bearnd zien mage begon op te
spöl'n. Hee was altied gewend umme um twaalf uur warm te etten. Wi'j
zochten ons dus un aadug ding op waor nog un gezellug plaetsken vri'j was.
't Ober, die 't neet zol misstaon at e met pensioen ging, kwam al gauw langs
en de pils en de menukaarte ha'w effen later al veur ons. Too hee later de
bestelling opnam maak'n e un praötjen en zo kwam e te wetten waor Bearnd
vandan kwam. Daor was hee vrogger ok al we 's ewes. Dan ken i'j 't Diek-
huus meschien ok wel, de name steet met grote letters op 't veurhuus, had
Bearnd ezeg. 'n Ober had ezeg dat e zich dat zo neet meer kon veurstell'n,
hee had daorbi'j ekekk'n of um iets te binnen schot. De soep ha'w al wel
aadug gauw veur ons staon, maor 't vleis en zo dat duurn nogal. Wi'j hadd'n
'n karbonade besteld en Bearnd en Dine vis, zee hadd'n 't bloed al an de vette
kante. Maor dat vroog wel iets meer tied had 'n ober ezeg. Nao drie ketier
kwam e weer langs, offie wi'j de karbonade vaste woll'n hemmen, de vis
kwam dan iets later. Umda'w honger hadd'n zeie wi'j maor van jao. Wi'j heb
t'r smakelijk van egett'n onder 't toenziend oge van Bearnd en Dine.
Endeluk, nog drie ketier later kwam de vis. 'Dat zol tied wodd'n ik rammele
van de honger' had Bearnd ezeg. 'Honger', zei 'n ober, 'zeg maor trek, hon-
ger had ik too'k op 't leste van 'n oorleg met mien vader bi'j ow an de deure
kwamme um wat ettenswaar en i' niks veur ons hadd'n, onderwiel i'j ow zelf
tegoed deijen an brood met goeie botter en naegelholt t'r dikke op, too ha'w
honger. En daorumme duurn 't vandage zo lange, snap i'j?'
Pats, daor had Bearnd natuurl ijk niks van weerumme, de vis hef e maor half
opegetten. 'k Heb too maor gauw aferekkend, veur ons was t'r ok neet volle
aadugheid meer an. Wi'j waarn dan ok heel bi'jtieds weer in ons eigen huus
bi'j ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

HOE MEER POST, HOE LEUKER
Jd(w£papiM

Poolse slagers op stage in
Vorden
Vier weken zijn tien Poolse slagersleerlingen en hun begeleider
te gast van de Stichting Brummen Krotoszyn. Naast een groot
aantal excursies naar bedrijven en instellingen, die iets met
vlees en vleesverwerking te maken hebben lopen de tien Poolse
jongeren stage bij slagerijen in Brummen, Zutphen, Vorden en
Eerbeek.
Krzysztof Lucki werkt voor zijn stageperiode bij slagerij
Rodenburg en Alina Blazejczyk doet haar stage bij slagerij
Vlogman.

'Foto: Temmink'

De school die zij in Polen bezoeken
doet veel denken aan de Detail Han-
delsschool, zoals wij die in Nederland
kennen. Men gaat vier dagen in de
week naar school en de andere dag
werkt men in een vleesfabriek. Wat
hen in de Nederlandse slagerijen het
meeste opvalt is de presentatie van de
vele produkten: 'In Polen kennen wij
dat helemaal niet. Bij ons kan men
grote brokken vlees kopen en dat moet
men dan zelf verwerken'. Ook de ver-
scheidenheid aan produkten zoals wij
die in Nederlandse slagerijen kunnen
kopen kent men in Polen niet.

Cees van der Weerden, voorzitter van
de Stichting Brummen Krotoszyn
toont zich tevreden over de stagepe-
riode van de Poolse gasten: 'Ze zijn
enorm leergierig en pikken de
aangeboden stof heel snel op'. Het
belangrijkste dat de Poolse gasten
leren is volgens van der Weerden het

feit dat er in Nederland veel economi-
scher met het vlees wordt omgegaan:
'Alles wordt gebruikt. Bijna niets
wordt weggegooid'. Dat de Polen niet
de eerste de beste slagersleerlingen
naar deze regio hebben gestuurd blijkt
volgens van der Weerden uit de
strenge selectie die men heeft toege-
past: 'Van de 300 leerlingen van de
school zijn er maar tien gekomen en
die selectieprocedure heeft ook nog
eens l,5 jaar geduurd'.Naast de stages
bij de diverse slagers bezoeken de
leerlingen vleesverwerkende indus-
trieën in Hoevelaken, Twello en Lie-
velde. Alles is afgestemd op een beter
ondernemersschap straks terug in
Polen. Een volgende stap in de contac-
ten tussen Brummen en Krotoszyn in
het kader van de slagersstage is vol-
gens van der Weerden een initiatief
van de Slagersvakschool uit Arnhem
om leraren van die school voor enige
tijd les te laten geven in Polen.

Stichting de Lindesche Molen

Ingebruikstelling maalwerk
De eerste fase van de restauratie van de Lindesche Molen is
klaar. Het nieuwe maalwerk zit er als vanouds in. Op zaterdag-
morgen 12 juni a.s. zal het maalwerk officieel in gebruik wor-
den gesteld door de burgemeester van Vorden, de heer Kamer-
ling, tevens voorzitter van de restauratiecommissie.

B ij de aanvang van de restauratie werd
de Lindesche Molen doorr de Gevol-
machtigd Minister van de Neder-
landse Antillen, de heer Edsel Jesu-
run, tot koninkrijksmonument be-
noemd. Daarom zal deze keer de
Gevolmachtigd Minister van Aruba,
drs. C.A.S.D. Wever, bij de opening
aanwezig zijn. Tevens zal het 'Theater
onder de molen', reeds bekend van
haar optreden in het vorig seizoen,
zich presenteren.
De Lindesche Molen is voor het eerst
vermeld op een militaire stafkaart in
1856. In 1890 is de molen opnieuw
gebouwd. Na enkele malen van eige-
naar te zijn verwisseld was onder de
Coöperatie 'Ons Belang' de molenaar
Toon Dieks de laatste beroepsmole-
naar, zodat omstreeks 1956 de molen

motorisch werd aangedreven. Toen is
het oude maal werk eruitgehaald.
In 1974 heeft de Coöperatie de molen
verkocht aan mevrouw P.J.M. Hoef-
nagels-B lommesteyn. Zij heeft met
medewerking van het molenmakers-
bedrijf Groot Wesseldijk de molen in
stand gehouden. In 1986 heeft
mevrouw Hoefnagels de molen
geschonken aan De Stichting de Lin-
desche Molen. In 1990 werd door deze
Stichting de grootscheepse restauratie
in gang gezet, waarvan de eerste fase,
het maalwerk, thans gereed is. Dit
prachtige ambachtelijke werk, ver-
richt door molenmaker Groot Wessel-
dijk, is voor het publiek zaterdagmor-
gen te bezichtigen. De vrijwillig mole-
naar Bert Leusink zal de rondleiding
verzorgen.

Alarmsignaal werkt!
Woensdagmorgen omstreeks 8.30 uur worden de inwoners van Vorden
opgeschrikt door het afgaan van het alarmsignaal.
Nadere informatie bij de gemeente Vorden leerde dat waarschijnlijk door
een storing in het telefoonnet het alarm uit voorzorg afging.

Estafette Pieterpad in Vorden
Zaterdagmiddag kwamen de deelnemers aan de Pieterpad
Milieu Estafette in de loop van de middag in Vorden aan. Daar
werdeAij bij Hotel Bakker opgewacht door mevr. Ai Zand-
voort ore de deelnemers trakteerde op onvervalste harm
muziek.

imomca-

Het zaterdaggedeelte bestond eigen-
lijk uit^^c etappes. Eerst gingen
's morgeiRo'n 45 wandelaars in Hol-
ten van start met als doel Laren. Onder
de lopers onder meer Freek de Jonge,
een man die altijd wel 'in' is voor een
evenement voor een goed doel. En dat
is deze milieuestafette zeer zeker. De
sponsorgelden die dankzij deze esta-
fette (een week geleden in Pieterburen
begonnen en zaterdag 30 mei eindi-
gend in Maastricht) binnenkomen zul-
len worden aangewend voor een infor-
matiecentrum in Indonesië van waar-
uit stappen worden ondernomen om
de Orang Utang in het Gunning Leu-
sirreservaat op Sumatra te bescher-
men. Volgens Erick Rechman, een der
begeleiders van deze estafette loop de

sponsoring goed. Overie^ns is de
'Stichting Pieterpad Mili^^tafette' al
jarenlang in de weer vóórren scho-
nere wereld. Zaterdagmiddag vertrok-
ken ongeveer 100 wandelaars vanuit
Laren naar Vorden. Onder hen minis-
ter Hedy d'Ancona. In Vorden stonden
bussen klaar om de deelnemers weer
terug te brengen naar Laren en Holten.

Toeschouwers die onderweg plotse-
ling het idee hebben opgevat om de
Stichting ook te willen steunen kun-
nen dit doen door een gift te storten op
naam van 'Stichting Pieterpad
Milieuestafette', postbus 18, 9967 ZG
Eenrum op rekening Rabobank NW
Groningen nr. 31.60.23.035 of op de
giro van die bank nr. 884327.

(advertentie aangeboden door Drukkerij Wccvcrs)

Boottocht Stichting
VR] ENDEN van de

WEHME
Op donderdag 24 juni a.s. gaan veel bewoners van de Wehme met
de boot mcc!
De Stichting Vrienden van de Wchmc heeft dan nl. in het kader van
1993 het Jaar van de Ouderen ccn boot gecharterd waarmee de
bewoners van 2 tot 5 uur een boottocht op de IJssel gaan maken.
Vervoer van de bewoners gebeurt met bussen naar en van de boot.
En niet alleen zij gaan mcc!
Ook een aantal bewoners van het Enzerinck en de verzorgingshui-
zen de Vordering uit Ruurlo, Maria Postel en de Bleyke uit Hen-
gelo, Guddula en Tussclerhof uit Lochem en de Bouw uit Warns-
veld gaan mee.
De Vrienden hebben een speciale rolstoelbus gecharterd waarmee
max. 24 rolstoelers meekunnen. De vertrektijden uit de verschil-
lende plaatsen liggen tussen l en 2 uur.
De Vrienden en Vriendinnen streven ernaar om te zorgen dat de
bewoners voor 6 uur weer in hun eigen woning zijn.

Ook voor u bestaat de mogelijkheid om met deze boot mee te gaan.

Voor een vricndenprijs van f25,- per persoon bestaat de mogelijk-
heid ook eens op de IJssel te varen. Deze prijs is inclusief vervoer,
consumpties en verzekering. Mocht u voor eigen vervoer naar de
boot willen zorgen, dan kunt u f 10,- van de vermelde prijs
aftrekken.

U kunt u aanmelden en betalen voor 8 juni bij de receptionistes van
de bejaardenhuizen.

Nadere informatie kunt u krijgen bij het secretariaat van de Stich-
ting, tel. 05752-2381.

Voor hen die dit ini t ia t ief willen steunen, ons postgironummer is
59.96.945.

Allerhand
in 't Saksenland
Een prachtige tuin voor het huis, een slotgracht met antieke
ophaalbrug en bossen rondom waarin het heerlijk wandelen is.
Dat alles vindt men rond Haus Welbergen, een eindje over de
grens tussen Ochtrupen Burgsteinfurt.
Het huis, eigendom van de van Heek-Jordaan stichting, stamt uit
de middeleeuwen en is later in barok-stijl verbouwd. Van binnen is
het alleen op afspraak te bezichtigen maar eromheen is zoveel te
bewonderen dat een tocht er naar toe alleszins de moeite waard is.
Bij de voorpoort, achter de ophaalbrug bevindt zich een gebouw
dat doet denken aan een korenspieker maar is vermoedelijk een
molen geweest. Het geheel is goed onderhouden evenals de
wandelpaden.
De bossen eromheen hebben een grote plantenrijkdom, door de
vochthoudende bodem kom je hier nog veel soorten tegen die
elders tot de zeldzamen behoren.
Om de inwendige mens te versterken is er volop gelegenheid in het
'Altes Posthaus', vlakbij gelegen, waar nog een originele post-
koets voor de deur staat. Deze heeft tot in het begin van deze eeuw
nog dienst gedaan.
Rondom het nabij gelegen Rothenberge zijn veel mooie wandel-
paden die door een bosrijk en geaccidenteerd terrein lopen. En
voor wie de fiets mee wil nemen, ook voor fietspaden is gezorgd in
een landschap dat nog geen kennis heeft gemaakt met ruilverkave-
ling en dat gesierd wordt met talrijke houtwallen en hier en daar
een 'Bauernhof'.
Het geheel is besteen dagtocht waard en via Vreden-Ahaus (naar
de B 54) het best te bereiken. De streek is vrij dun bevolkt, daar-
door is het er rustig en van file's geen last!

H.G. Wullink

Perfekte sfeer feestavond
W 'Vorden'
Er heerste zaterdagavond tijdens de feestavond van de W
'Vorden' een perfekt sfeertje mede door het optreden van het
dans- en showorkest 'Reflex'. Deze avond, die was georgani-
seerd door de 'Aktiviteiten Stichting Vorden' vond plaats in de
grote zaal van de Herberg.

Een van de hoogtepunten van de
avond was de huldiging van een vijftal
leden, die hun zilveren jubileum
vierden.

Dat waren Gerard Esselink, Theo
Schotsman, Appie Wentink (lange
Appic), Henk Schouten en Dick Vlog-
man. Zij ontvingen uit handen van
voorzitter Jan Rouwenhorst de daarbij
behorende onderscheiding, met uiter-
aard bloemen voor de dames. Jan Rou-
wenhorst gaf voorts een terugblik op
het afgelopen seizoen. Een kampioen-
schap voor het tweede en vijfde elftal,
alsmede de handhaving van het
A-team in de promotieklasse. De trai-
ner van dit jeugdelftal werd vervol-
gens naar voren geroepen door Mario
Besselink, die Ab Spies (hij gaat naar
de senioren) bedankte en hem namens
het elftal een cadeau aanbood. De
voorzitter van de 'Aktiviteiten Stich-
ting Vorden1 Jan van Ark maakte

bekend dat er dit keer twee teams in
aanmerking waren gekomen voor de
titel 'Elftal van het jaar', nl. Vorden 2
en Vorden 5. Met elk 22 goals werden
Edwin Bekker en Wim Koop gehul-
digd als de meest succesvolle schut-
ters van het afgelopen seizoen.

Gerrit Wenneker kreeg de titel 'minst
gepasseerde keeper'. Voorziter Jan
Rouwenhorst die alle medewerkers
van de vereniging dank bracht voor
hun inzet ('Zonder vrijwilligers kun je
als voetbalvereniging niet bestaan')
deelde mede dat 'Vorden' meedingt
naar de titel 'Mooiste clubgebouw van
Nederland', een initiatief van het
Algemeen Dagblad. Toen het feest op
gegeven moment na al deze officiële
dingen lostbarstte, kwam John F. Stee-
per de feestvreugde nog verhogen
door het zingen van de 'evergreens'
Marina, Marina en Buona Sera. De
zaal lustte er wel pap van!

De laatste loodjes voor het
schoolplein...
In november jl. heeft men in Contact een stukje kunnen lezen
over de erbarmelijke toestanden op een school in Sighetu, Roe-
menie. Door het schoolbestuur aldaar werd gevraagd hulp te
bieden bij het opknappen en verharden van het schoolplein,
zodat er weer op een beetje een fatsoenlijke manier gespeeld en
sport gegeven kon worden. Op dat moment verdiende het plein
die naam niet: het was een oneffen terrein, bezaaid met brok-
ken puin en keien.

De Werkgroep Partnergemeenten
Oost-Europa (van de gez. Vordense
kerken) is aan de slag gegaan om te
proberen het benodigde geld — onge-
veer f 10000,00 bij elkaar te krijgen.
Dankzij enkele grote en vele kleine
giften is al ongeveer driekwart van het
benodigde bedrag binnen, en men
heeft goede hoop dat het ook met de
laatste kwart zal lukken. Vooruitlo-
pend hierop heeft men tijdens het
bezoek van begin deze maand de eer-
ste f 4500,00 bij een bank in Sighetu
gestort op een speciale rekening op
naam van de school. Dit bedrag zal als
aanbetaling worden gebruikt, zodat
naar verwachting nog deze maand met
de werkzaamheden kan worden be-
gonnen. Het asfalteren kan dan over
enkele weken klaar zijn. In juli a.s. zal

er weer een groep naar Sighetu afrei-
zen, die dan naar men hoopt het restant
zal kunnen meenemen en afdragen.
Wil men helpen met de laatste loodjes,
dan kan men de bijdrage storten of
overmaken op bankrek. 3664.34.977
t.n.v. Werkgroep Partnergemeenten
Oost-Europa, onder vermelding van
'schoolplein'. Giro-rek. Rabobank:
862923. Bij voorbaat dank voor het
meeleven en de steun! Overigens: de
aktie autowassen, samen met jongeren
uit onze partnergemcente Garlipp
heeft afgelopen zaterdag voor 'het
schoolplein' het mooie bedrag van
f360,-opgeleverd!
Namens de werkgroep: Arendjan
Menkveld, tel. 1712; Jetty Hof, tel.
2014; Wim Pennings, tel. 1221 en Ben
Wagenvoort,tel.3513.
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Sensationele
Uitverkoop

in Vorden

Wegens reorganisatie gaan we
de bovenverdieping sluiten....
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En er is nog veel
meer afgeprijsd.
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THEATER OF MUSEUM? GEHANDICAPTEN DOEN NET ZO GOED MEE

De loopschoenspecialist

H E M
Zupiramg 2, Lodwm, 05730-541W

Kwaliteit
Prima service
Blijvende nazorg
Eigen stoffeerderij
Eigen vervoer
Betaalbare prijzen
Binnenhuisarchitectuur
Gratis reservering
voor latere levering
Eigen gordijnatelier
Totaal 8000 m2 woonideeën

HELMINK
meubelen
VORDEN/ TEL 05752 - 1514 ZUTPHENSEWEG 24

EIBERGEN/ TEL 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Tijdens de Pinkstershow
SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN
op alle afdelingen
* tapijtafdeling, 75 rollen op voorraad
* woningtextielafdeling
* klassieke en moderne meubelen
* slaapkamerafdeling

WATERBEDDENSHOW

TUINMEUBEL EN
ZONNEWERINGSSHOW

Tonny Jurriëhs
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161

Urtlca
Reeoordweg 2, Vorden

Tel. 3459

De Vijfsprong - Natuurvoedingswinkel in
biologisch- en biologisch-dynamische produkten
op de kruising Galgengoor-, Reeoord- en
Enzerinckweg.

DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

RABARBER 0,90Perkiio
geldig 27 mei t/m 9 Juni

Onze openingstijden:
maandag gesloten; dinsdag t/m vrijdag
9.30-12.00 uur; zaterdag 9.30-12.30 uur
en gedurende de maanden juni, juli en augustus:
dinsdag t/m vrijdag 14.00-16.00 uur.

Tweede Plnksterdag 31 mei:

OPENBARE LES

TUIN EN BOEKET

Demonstraties boeketten binden
+ zelf oefenen.
Parallelle schikkingen maken
(zgn. Tuinjes').
De Fa. Luyendijk uit Warnsveld
kan U alles over de tuin
vertellen.
De Fa. Wijnbergen uit Laren
heeft de juiste vaas voor uw
boeket.

Dit alles in een, met bloemen
aangeklede, tent op de
Dennendijk 13, Warnsveld . ,̂ „ \. f
(bii de Boaaelaar). bloem 80 SCWk .-(bij de Boggelaar).
Van 10.00 tot 17.00 uur «T TrT1
bent U van harte welkom
om te kijken en mee te doen.

Entree f 2,50.

kursussen ' l>T*

Willemien Steenblik
Dennendijk 13
7231 RD Warnsveld
05752-2810
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11 PINKSTERDAG

BIN
PINKSTER DAG

MAAN DAG 3 l M El

Discovi ;RVOE

Live-Muziek

Clemens v.d. Ven
& Band

TWEEDE PINKSTERDAG IN DE BAR.

Aanvang 16.30 uur tot 19.30 uur.

Entree f 5,-.

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Tot ziens Frank en Mirjam Meulenbroek.

De TUINEN van
de Wiersse

teVorden

OPEN OP

ZONDAG
30 MEI en

MAANDAG
31 MEI

Ie en 2e Pinksterdag
van 10.00-18.00 uur

Continue GVM-pendeldienst
vanaf NS-station Ruurlo.

BETAALBARE DEGELIJKHEID=VOORDEEL VOOR U
WOONKAMERTAPIJT 'COLUMBUS'
400 breed op jute
in beige of grijs van 109.-

LEGGEN GRATIS OP = OP

Cursusleidsters
gevraagd

Trichem (textielverf)
Nederland zoekt

enthousiaste mensen die
opgeleid willen worden tot

docente van TRICHEM
hobbyverven.

(textielverf, glasverf enz.)
Inl.: tel. 05443-75772

tel. 05454-74130

WOONKAMERTAPIJT 'RIO'
400 breed op jute kleur mintgroen

LEGGEN GRATIS OP = OP

WOONKAMERTAPIJT 'PANAMA'
400 breed op jute kleur blauw

LEGGEN GRATIS OP = OP
BIJ ONS UIT VOORRAAD:

70 rollen kamerbreed * meer dan 250 tapijtcouponnen

Gordijnstof 'Angelique'
fijn bloempatroon kleur groen

140 breed NU 17.95

Gordijnstof
'Uni Crusch'
100% polyester
in rose of brique 135 breed

van 22.50 NU 17.95

HELMINK
meubelen
VORDEN/TEL 05752-1514 ZUTPHENSEWEG 24 ,

EIBERGEN/ TEL. 05454 - 74190 J. W. HAGEMANSTRAAT 3

HELMINK MAAKT HET MOOIER BIJ U THUIS

Bus bestellen?

Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,

58 en 63 personen.

HAVI Reizen

J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - Voorst

Tel. 05758-1334

Bij ons is plaats voor:

EEN RECEPTIONIST/-
MAGAZIJNMEDEWERKER
Een accuraat iemand die
gemotiveerd en aktief in ons
team wil komen mee werken
kan p.o. schriftelijk solliciteren.
Ervaring opgedaan in een
VW-AUDI bedrijf, heeft
eventueel de voorkeur.

Autobedrijf Huitink B.V.
Dorpsstraat 14-16
7261 AW Ruurlo
Tel.:05735-1325

wandel- en
vrijetijdsschoen
Door z'n sublieme afwerking en perfecte pasvorm
"de schoen" voor het outdoor-gebeuren.
Diverse modellen uit
voorraad leverbaar vanaf 119,-

Steeds doeltreffend
WAPEN- en SPORTHANDEL
Zutphenseweg 9, Vorden, tel. 05752-1272

Pinkster-
aanbieding:

Dames Pantalons
van René Feré

van 139,50 voor 79,-

Dames
Colbertjasjes

voor de 1/2 prijs

DEMIBYOU
Zutphenseweg 8

VORDEN

Muziekliefhebbers opgelet!

Op donderdag 3 juni verzorgen de
pianoleerlingen van

'Muziekschool Hans & Esther
Scheerder'

Spaar nu belastingvrij
voor een financieel

onbezorgde toekomst
Reeds vanaf ƒ 50,- per maand met het

Belastingvrij Spaarplan van de CVB bank

keen VOORSPEELAVOND
in zaal Langeler, Hengelo (Gld.).

TOEGANG GRATIS

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom!

Inl.: 05752-1834 of 05753-2974.

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

Ukunt nu een flink kapitaal bij
elkaar sparen als aanvulling op

uw AOW of pensioen, om de toe-
komstige studiekosten van uw kin-
deren te betalen of om een droom-
wens te verwezenlijken. Met het
Belastingvri j Spaarplan van de
CVB bank spaart u tot maximaal
ƒ 220.000,- belastingvrij. Over dit
spaarbedrag wordt een hoge rente
vergoed die gekoppeld is aan de
hypotheekrente. Daarnaast heeft u
maximale zekerheid doordat de
einduitkering gegarandeerd is mid-
dels een risicoverzekering. De loop-
tijd bedraagt minimaal 15 en maxi-
maal 20 jaar. De maandelijkse inla-

i| ge bedraagt minimaal ƒ 50,- of
* maximaal ƒ 500,-.

Voor het openen van een Belastingvrij Spaarplan of voor een vrijblijvende
gratis offerte bent u van harte welkom bij onderstaande vestiging.

CVB
BANK

G.J. Albrecht, Zuivelhof 11, Vorden, Telefoon: 05752-3649

SLIM ZIJN, NAAR
HOLTSLAG GAAN!

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

REULING SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F • Z A N D - EN G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. 05755-1411

natuurlijk
voor sierbestrating

WIL m SANITAIR

ELEKTRA

VERWARMING

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V.
SHOWROOM GEOPEND: MA.t/m VRIJ. 08.00-17.00 UUR

VRIJ. 19.00-21.00, ZA. 09.00-13.00 UUR

SPOORSTRAAT 28, RUURLO, TELEFOON 05735-2000

INSTALLATIEBEDRIJF DAKBEDEKKING
VORDEN - TEL. 05752-1656 LOODGIETERSWERK

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - Vorden - Tel. 05752-3228

Bij ons kunt
u zeven jaar

lang voor niks
maaien

Als u een Honda gazonmaaier koopt, krijgt u over zeven jaar als u 'm
inruilt, het aanschafbedrag terug!
Voor meer informatie en een actiefolder, bent u
van harte welkom in onze showroom.

WE'VE GOT THE POWER

JÜUJË:
KEYENBORG

LAND- EN TUINBOUW MECHANISATIE
reparatie- en slijpinrichting
Branderhorstweg 5 - 7256 KG Keyenborg (gem. Hengelo Gld.)
Tel. 05753-2026



Socii
Tenniscompetitie
Uitslagen 7e en laatste speelweekend:
Jeugd gemengd t/m 12 jaar woensdag-
middag: Socii-Braamveld 5-0. Socii
kampioen!!
T/m 14 jaar zaterdag: Zelhem 1-Socci
l 5-0. T/m 17 jaar zaterdag: Soqii 1-
Zevenaarl 3-2Soccikampioen!!
Senioren zaterdag: Gemengd: Socii-
Gorssel 24-1; Winterswijk l-Socii 2
5-0. Heren: Socii 1-Mall.molen l 4-2;
Zelhem l-Socii 2 6-0. Veteranen:
Socii l -De Kolkstede l 4-2. Senioren
zondag: gemengd: Socii-Zelhem 1-4.

.RTV
Afgelopen weekend waren verschil-
lende wielrenners in den lande actief.
Zo reed Rudie Peters naar een 2e
plaats in de Omloop van Scheemda,
werd l Oe in Steenwijkerwold en 3e in
Olst. Wim Bosman reed zich naar een
keurige 7e plek in Heteren. De junio-
ren starten in Obbicht Edwin Maalde-
rink werd hier 13e en Andre Barge-
man 8e. Ook starten ze in een bergcri-
terium in Berg en Terblijt, hierin kon-
den ze terug zien op een goed gereden
wedstrijd met nog een mooie 15e
plaats voor Edwin Maalderink. Later
op de middag deden de Amateurs A
het nog eens over en werd Peter Mak-
kink 11 e in deze kleine wedstrijd.

Zwemmen
Het is Annette Wolbrink uit Baak
afgelopen zondag, 23 mei, gelukt om
eerste te worden op de 100 meter vlin-
derslag, tijdens de Gelderse
kampioenschappen. De zwemster, lid
van de IJsselmeeuwen te Zutphen,
finishte in een tijd van l .22.7.

Diploma-
zwemmen
In het zwembad 'In de Dennen' te Vor-
den slaagden 7 jongelui voor het
diploma 'B'. Dit waren Patrick
Koning; Maaike Balvert; Bart Hart-
man; Maaike Nijbroek; Sjoerd te
Veldhuis; Sabine Lubbers en Inge
Steenblik. Dessy Wolsheimer en
Sabine Eichhorn slaagden voor het 'A1-
diploma. De beoordeling was in han-
den van mevr. S.H. Sonneveld-Schou-
ten en de heer M.J. Westerik.

Wereldwinkel
Kleine koffieboeren en -boerinnen in
de Derde Wereld besteden dagelijks
eindeloos veel zorg aan hun koffie.
Logisch, want hun bestaan hangt
ervan af. Wanneer ze de koffie via een
lokale opkoper verkopen, verdienen
ze er niet genoeg aan om van te leven:
de wereldmarktprijs is al erg laag en
daarvan blijft een groot deel bij de tus-
senhandel hangen. Wanneer de boeren
rechtstreeks en onder voorwaarden
van het Max Havelaar Keurmerk
exporteren, zijn ze zeker van een
goede prijs. Bovendien krijgen ze een
deel van de koffie vooruitbetaald, om
de periode tussen aanplant en oogst te
overbruggen.

Men is gesteld op een prima kwaliteit
koffie en gunt tegelijkertijd de koffie-
boer een eerlijke prijs? Kom dan a.s.
vrijdag naar de Wereldwinkelkraam
op de markt in Vorden en maak keuze
uit een groot assortiment koffie, met
het Max Havelaar Keurmerk. Van
roodmerk tot goudmerk, cafeine-vrije
koffie, snelfilter en bonen, biologi-
sche verbouwde koffie: men vindt het
allemaal in de Wereldwinkel. Ook kan
men gratis koffiedrinken.

Johan
Krayenbrink
winnaar
Damnacht
De Damnacht van Vorden werd dit
jaar voor de achtste keer georgani-
seerd door DCV. Dit jaar waren er 80
deelnemers in de bomvolle Olde
Smidse. De opening werd verricht
door H. Eykelkamp van de Rabobank
aan het bord van Wieger Wesselink. In
de Hoofdklasse is Johan Krajenbrink
voor de vijfde keer winnaar ge worden.
In 13 voorrondewedstrijden en 7 fina-
lewedstrijden behaalde hij 38 punten.
Tweede werd Odin Mol uit Doetin-
chem met 32 punten en derde Evert
Dollekamp uit Assen met 28 punten.
Beste DCV-er werd Henk Grotenhuis
ten Harkel met een 6e plaats. De win-
naars van de overige finalegroepen in
de hoofdklasse waren Wieger Wesse-
link, Richard Cousijnsen (Putten) en
L. Koops (Enschede).
In de eerste klasse werd A. Bhajan uit
Dordrecht kampioen met 27 punten.
Tweede werd Mario Daamen uit Ulft
met 24 punten en derde Kees Spruyt
uit Amersfoort, eveneens met 24 pun-
ten. Mark Klein Kranenbarg viel met
een 4e plaats net buiten de geldprijzen.
Jay Amatmoestar (Eibergen) werd
winnaar van de 2e finalegroep; Andre
Nijmeijer (Gramsbergen) won de
derde groep.
In de finalegroep van de tweede klasse
was het een Westerhaars onderonsje.
Eerste werd B. Stegeman met 21 pun-
ten, gevolgd door B. Hessink sr. en
B.H. Hessink jr. met 20 resp. 19 pun-
ten. John Kuin werd 6e. De overige
groepswinnaars waren: H.G. Hessink
jr. (Westerhaar), Gerard Dimmendaal
en Jan Preuter (Gorssel).
Tenslotte ging de verenigingsprijs
naar het team van Twente's Eerste
(Johan Krajenbrink, Tjeerd Harmsma
en Marty van Houtert).

Poppenbeurs
Een leuk uitje op maandag 31 mei, 2e
Pinksterdag is wel een bezoekje aan de
poppenbeurs annex expositie die in
Erve Kots te Lievelde gehouden
wordt. Voor poppenmaaksters, pop-
penliefhebsters en voor iedereen die
handgemaakt werk kan waarderen een
bijzondere gebeurtenis. Poppen
maken is een licht verslavende en veel
beoefende hobby, elk seizoen groeit
het legioen poppenmaaksters weer
stevig. Poppen maken blijft een
boeiende vrije-tijds besteding omdat
de poppenmaakster zich steeds weer
verbeterd en er vele soorten handwerk

Kas Bendjen

Op 12 februari van dit jaor bell'n Hans Krabbenborg, Robert Wagenvoort op en
vroog um 'm te help'n met gitaar spoll'n, want (zeg e) ik kom niet wieter dan dri'j
accoorden! 'Da's goed', zei Robert en noa wat wekken pielen an de kökentoafel
met de gitar'n, kump Frits Barendsen, van niks wettend, binn'n lop'n um een kop-
ken koffie. Hie schuf bi'j an toafel en luustern dit gejammer efkes an en zei toen,
'Woar buj toch in Godsnaam met bezig, dit klinkt toch nergens noa!"Now', zie
Robert,' A'j dan meent dat i'j 't better kont en i'j bunt een kearl, dan griep i'j ok zo'n
old ding en doe'j met ons met'. Robert had nog un olde bas thuus liggen, met nog
mpar twee snar'n der op en hef den veur Frits op e haald. Toen hadd'n wi'j schoap
ari't drieten! In twee uur ha'w alle teksten e schreven en wi'j waren d'r zelf nogal
vol van. De wekke doarop war'n wi'j an't sprekken in 't café oaver ons 'Bendjen1.
Andre Schroer krig ter intussen al een betjen lucht van en heurt zien kassa al weer
rinkel'n, dus hi'j benoadern ons veur de Ham-partie. Met mooi wat bier op ging'n
wi'j hier natuurlijk op in!! Kiek en hier was ons vonnis, niks in de gat'n hebbend
geteikend. Toen mos ter dus duftig e oefend word'n. Umdat wi'j allen moar e
oefend hadd'n met onze huus drum computer 'Herman', den allene House, rond-
um House en Kurhaus spoll'n, mos d'r ok nog un levenden drummer kommen!
'Loaw 't is prober'n met Renee Groot Wassink', zei Robert. Noa, un oavendjen of
wat later, vroeg'n wi'j um veurzichtig of hie ons uut de brand wol help'n. Hie zei
toen lachend: 'Woarumme niet!' Zo is dan ons 'Bendjen1 dan veur mekare ekom-
men. Onze stijl is 'Broes' muziek en wi'j hopt da'j de humor der van in ziet!

in poppenmaken zitten: van boetseren
tot kleding maken, patronen ontwer-
pen en pruikjes maken.
Voor het tweede achtereenvolgende
jaar komt organisator Max Wolters
met een grote poppenbeurs annex
expositie naar Erve Kots. Het succes
was vorig jaar pinksteren erg groot,
ook al door de prachtige ambiance die
de Erve Kots biedt.
Liefhebbers kennen de beurzen van
genoemde organisatie al van de jaar-
lijkse poppenevenementen in Doetin-
chem, Zutphen en Winterswijk.
Behalve de 35 deelnemende poppen-
maaksters is er ook een poppendokter,
de ex-Winterswijker Henk Hemkes.
Hemkes herstelt niet alleen kapotge-
speelde speelpoppen maar is tevens
specialist in het restaureren van porse-
leinen en celluloid poppen van verza-
melaars en oudere poppenmoeders.
Voor collectioneurs is er een mooie
stand met antieke poppen, waar ook
gratis getaxeerd wordt. De poppen-
maaksters praten graag over hun
hobby en vele van hen demonstreren
hun technieken. Het wordt zo niet
alleen duidelijk hoe een pop ontstaat
maar ook waarom het werken aan pop-
pen zo verslavend is. Poppen maken is
namelijk niet zozeer een kwestie van
aanleg zoals wel veel gedacht wordt,
maar een goed oog, enig geduld en
vooral de wil om een pop te maken is
belangrijk. Op de poppenbeurs, waar-
van het doel is om een overzicht te
geven van het poppen maken in
Nederland, zijn enkele honderden
poppen bijeengebracht, poppen die
geboetseerd zijn van zelfhardende
klei, van textielen als wol, nylon en tri-
cot gemaakt zijn en van alle materia-
len als brooddeeg en houtpasta, de
kunstklei fimo en van porselein,
ledere maakster heeft weer haar eigen
stijl, dat zorgt ervoor dat de beurs
uiterst gevarieerd is. Er zijn veel basis-
materialen en accessoires aanwezig
alsmede goed geïllustreerde les-
boekjes.

Van afd. Gelderland

Dame s SV Ratti
bekerwinnaar
Afgelopen zaterdag hebben de dames
van SV Ratti op het terrein van
DCV'26 te Didam om de Gelderse
beker tegei^,oenermark met maar
liefst 4-1 JKonnen. De dames van
Ratti lieten kwalitatief goed voetbal
zien. In de eerste helft kwam Loener-
mark op een 0-1 voorsprong, echter
gezien het^jelbeeld een niet pas-
sende bcgi^pind. Ratti rekende dan
ook al snel af met deze achterstand
door een gelijkmaker van Petra Vis-
schers. 1-1 was tevens de ruststand. In
de 2e helft werd de wedstrijd beslist
op de helft van Loenermark. Al vrij
snel na de aftrap scoorde Petra Vis-
schers 2-1. Op een enkele counter na
bleef Loenermark ongevaarlijk, het
kreeg geen grip meer op de wedstrijd.
Ratti kreeg vleugels en toonde zich op
alle fronten de sterkste. Een kwartier
voor het einde scoorde Monique
Geurts 3-1. Kort hierna bracht Gerrie
Brummelman onrust in de verde-
diging van Loenermark door een
scherp genomen hoekschop. Via de
verdediging van Loenermark
belandde de bal achter de keeper in
het doel. Einduitslag 4-1. Ratti nam
hiermee revanche voorde twee neder-
lagen die het in de competitie leed
tegen Loenermark. Voor trainer Fred-
die Hagens werd deze overwinning
een bekroning voor zijn werk als trai-
ner. Hij verlaat na 3 jaar de dames van
S V Ratti. De dames Linda Terwel,
Petra Visschers en Gerda Bijenhof en
Arlette Vlick maakten 'dit seizoen
opnieuw deel uit van de Gelderse
selectie, terwijl de eerste drie ge-
noemde dames ook nog geselecteerd
zijn voor jong Oranje.

Vordens
Tennispark
De eerste kampioenstitel is binnen!
Met overtuigende cijfers werd het
Mix I vet. team van de zaterdag jl.
weekend kampioen. Het team
bestaande uit Teus en Jopie van Hun-
nik, Ron en Joska van Wijk en Peter
Bielawski kan volgende jaar uitko-
men in de 2e klasse van de district-
competitie. Het Herenteam zag jam-
mer genoeg de kampioenskansen in
rook opgaan. Aan een gelijkspel had-
den zij beslist niet voldoende. Nog
een ander team is onbereikbaar
geworden voor alle anderen. Het
betreft het Mix I team van de zondag.
Dit team o.l.v. Pamela Brandenburg
(captain) heeft reeds zoveel afstand
genomen van de tegenstanders dat
kampioenschap nu reeds een feit is!
A.s. weekend kan dit kampioenschap
uitbundig gevierd worden. Volop
spanning ook voor het Dames I team
van de dinsdag. Deze week moet een
belangrijke wedstrijd tegen Attec
afgewerkt worden. Mocht dit in hun

Anderlecht terechte winnaar
internationaal Sorbo
jeugdvoetbaltoernooi
De achtste editie van het Internationale Sorbo jeugdvoetbaltoernooi (C-teams) is op overtui-
gende wijze door het Brusselse Anderlecht gewonnen.Het team versloeg Feyenoord in de finale
met 2-1.

Grote verliezer was ditmaal Ajax uit
Amsterdam. Vorig jaar zelfs nog glo-
rieus winnaar, ditmaal overleefden de
Amsterdammers de poulewedstrijden
niet eens. Het is voor de Amsterdam-
mers te hopen dat het wisselvallige
spel van de hoofdmacht niet door-
druppeld naar de jeugd, want bij Ajax
wordt immers alles 'gecopieerd'. Dat
zag je zaterdag bij de warming-up. De
wijze van voorbereiding van de C-tjes
is identiek aan die van Dann^^Mnd en
de zijnen. Maar zoals gememoreerd
het mocht Ajax dit keer niet baten.
Wellicht komt de lichting die volgend
jaar aan bod komt (het negende Sorbo
jeugdtoernooi vindt in 1994j^its op
28 en 29 mei) beter uit de ̂ Pf. Het
optreden van het KNVB selektieteam
afd. Gelderland was verrassend. Deze
jongens speelden voetbaltechnisch
gezien een voortreffelijk toernooi met
bovendien enkele zeer begaafde spe-
lers in hun midden.Het KNVB team
was voor hetzelfde geld tot de finale
doorgedrongen. In de kruisfinales
werd nl. slechts op het nippertje van de
latere winnaar Anderlecht verloren. In
de laatste minuut schoot de spits van
de sel. KNVB keihard op de lat,
waarna Anderlecht met l -O opgelucht
adem kon halen en zich op kon maken
voor de finale tegen Feyenoord. Deze

finale was een interessante wedstrijd,
waarin Feyenoord al na 17 sec. met
een fraai doelpunt de leiding nam. Met
kunst en vliegwerk wisten de Rotter-
dammers deze voorsprong tot aan de
rust vast te houden. Dat de gelijkma-
ker niet uit kon blijven was duidelijk.
Deze kwam na een halve minuut spe-
len in de tweede helft. Vijf minuten
later scoorden de Belgen na later bleek
de winnende treffer. Met speels gemak
wist Anderlecht de 2-1 voorsprong
vast te houden en mocht de ploeg zich
de terecht winnaar noemen.
Organisatorisch zat ook deze editie
van het Sorbo jeugdvoetbaltoernooi
voortreffelijk in elkaar. Henk de Jonge
die het toernooi samen met Jan Gol-
stein namens de Nedac/Sorbo Groep
organiseert, hadden met behulp van de
voetbalclubs 'Vorden', 'Ratti' en 'Socii'
de zaakjes prima voor elkaar. Het
wedstrijdschema werd over deze
beide dagen tot op de minuut nauw-
keurig gevolgd. Zaterdagmorgen
begon het voetbalfestijn met het luis-
teren naar de verschillende volkslie-
deren, gespeeld door de muziekvere-
niging 'Sursum Corda'. Welkomst-
woorden werden achtereenvolgens
gesproken door Henk de Jonge; bur-
gemeester Kamerling van Vorden; de
heer J. van Dam namens de directie

van de Nedac/Sorbo Groep en voorzit-
ter Jan Rouwenhorst van de W 'Vor-
den'. De clubs waren in twee poules
van vier verdeeld. De uitslagen waren
in poule A:
Ajax-Hertha 1-2; Standar Luik/
KNVB sel. 1-1; KNVB-Ajax 1-1;
Hertha-Standaard 1-0; Ajax-Standard
Luik 2-5; KNVB-Hertha 1-0. Eind-
stand: l Hertha Berlijn 4 punten (win-
naar na strafschoppen); 2 KNVB Sel.
team 4; 3 Luik 3; 4 Ajax l punt. Hertha
en KNVB plaatsten zich voor de
kruisfinales.
Uitslagen poule B: Feyenoord-Vorden
1-0; Vorden-Anderlecht 2-6; Feye-
noord-Anderlecht 0-3; Willem II-Vor-
den 5-0. Eindstand: l Anderlecht 5
punten; 2 Feyenoord 4; 3 Willem II3;
4 Vorden O punten. Anderlecht en
Feyenoord door naar de kruisfinales.
In de kruisfinale won Anderlecht met
1-0 van KNVB sel. Hertha met 3-0.
Luik werd vijfde dankzij een l -4 zege
op Ajax. De strijd om de 7e en 8e
plaats won Willem II met 5-1 van Vor-
den, het team dat overigens weer beter
voor de dag kwam. Nadat de Ander-
lecht-aanvoerder uit handen van mevr.
Poelgeest de prachtige cup in ont-
vangst had genomen, speelde 'Con-
cordia' voor de winnaar het Belgisch
volkslied.

voordeel uitvallen, komen kam-
pioenskansen aardig in het verschiet
te liggen.

Uitslagen

18 mei: Vorden Dames I-'t Braamveld
14-2; Wehl II-Vorden Dames II4-2.
19 mei: Vorden Jun. Mix I-Beckson I
2-3.
22 mei: Vorden Jun. Mix I-Gorssel I
5-0; Gorssel I-Vorden Jong. I 2-4;
Groenlo II-Vorden Heren I 3-3; Vor-
den Mix I 35+-Teskwik I 5-0; de
Paasberg II-Vorden Mix II 35+ 0-5;
Vorden Mix III-Laerveld 15-0.
23 mei: Wildbaan II-Vorden Mix II
3-5; Wildbaan III-Vorden Mix I 2-6;
Vorden Heren I-KJCTC I 4-2; Ker-
schoten I-Vorden Heren II 0-6; Vor-
den Jun. Mix I-De Snip I 3-5; Vorden
Heren 35+-De Laak 13-3.

Dauwtrap
combinatietocht
Het was jammer dat het weer in de
vroege morgen van Hemelvaartsdag
nog niet optimaal was, anders had de
'Dauwtrap Combinatietocht1 welke
het zwembad 'In de Dennen' organi-
seerde vast wel meer getrokken dan
zo'n 50 deelnemers. Op zich toch nog
wel een behoorlijk aantal. Voor de
deelnemers bestond deze combinatie
allereerst uit een fietstocht van 25
kilometer. Onderweg kregen de deel-
nemers diverse vragen voorgescho-
teld die opgelost moesten worden.
Weer terug bij het zwembad werd het
'dauwtrapevenement' afgesloten met
500 meter zwemmen, gevolgd door
koffie metkrentebrood.

GROEP VORDEN

Zondag 16 mei: Omstreeks 17.00 uur
vond er op de kruising Lankhorster-
straat-Baakseweg een aanrijding
plaats tussen twee personenauto's. Een
bestuurder van een personenauto die
over de Lankhorsterstraat de kruising
naderde verleende geen voorrang aan
de bestuurder die de kruising over de
Baaksewcg naderde. Beide voertui-
gen raakten licht beschadigd.

Maandag 17 mei: werd er aangifte
gedaan van diefstal van een vijverfon-
tcin met verlichting en een motor. De
diefstal vondt plaats op de Nieuwstad,
tussen zaterdag 15 en zondag 16 mei.
Getuigen worden verzocht contact op
te nemen met de politie te Vorden
(05752-1230).

Donderdag 20 mei: 's Morgens
omstreeks 07.30 uur rukte de brand-
weer en politie uit voor een schoor-
steenbrandje aan de Holskampweg.
Viel achteraf gelukkig mee.
Vond er een aanrijding plaats op de
Baakseweg tussen een bestuurder van
een bromfiets en een personenauto.
De bestuurder van de bromfiets reed
over de Baakseweg in de richting
Wichmond en wilde een fietser inha-
len. Hierdoor week hij uit naar links en
kwam in aanrijding met een tegemoet-
komende personenauto. Door dat hij
kwam te vallen viel de fietster die hij
inhaalde over hem heen. De bromfiet-
ser moest naar het Nw. Spittaal voor
medische behandeling. De fietser had
schaafwonden opgelopen, doch hoef-
de hij niet behandeld te worden.

Bromfiets, auto en fiets werden bij de
aanrijding beschadigd.

Vrijdag 21 mei: In de nacht van don-
derdag op vrijdag werden twee inbre-
kers op heterdaad betrapt bij een
inbraak op het industrieterrein door de
eigenaar en zijn zoon. De daders had-
den zich de toegang tot de loods ver-
schaft door een raam te verbreken.
Binnen heeft met o.a. gepoogd een
aanwezige kluis open te breken. Door-
dat men 'gestoord' werd is er niets
weggenomen.

Zaterdag 22 mei: werd er aangifte
gedaan van diefstal uit een kantoor
van een bedrijf aan de Oude Zutphen-
seweg. Vermist werd een kassalade
met een bedrag aan kleingeld. De
dader(s) heeft zich toegang verschaft
door een deur open te breken.

Zondag 23 mei: werd er aangifte
gedaan van diefstal van een fiets. Er
werd hiertoe ingebroken in een cara-
van. In de caravan werd een fietssleu-
teltje gevonden van de fiets die voor
de caravan stond.

Maandag 24 mei: vond een aanrij-
ding plaats op de kruising Rondweg-
Zutphenseweg tussen een vrachtauto
en een personenauto. De bestuurder
van de vrachtauto verleende geen
voorrang aan de op de Zutphenseweg
rijdende bestuurder van de personen-
auto. De schade was gering.


