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Gemeentenieuws
Ge
huis)

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.

Wet A rob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbende de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 26 mei 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer L. Sikking te Warns-

veld, voor het gedeeltelijk verande-
ren van het pand Overweg 2;

2. Aan de heer J.H. Dijkman, voor het
vergroten van het pand Burg. Gal-
leestraat 56;

3. Aan de heer F.A.H. Lebbink, voor
het gedeeltelijk veranderen van de
woning de Banekamp 1;

4. Aan de heer H. Knoef, Burg. Gal-
leestraat 28, voor het vergroten van
de garage;

5. AandeheerA.R.JasJnsulindelaan
33, voor het veranderen van de
schuur;

6. Aan de heer G. Berendsen, Van
Lennepweg 8, voor het vernieuwen
van de varkensschuur;

7. Aan D. Bultman en W. Bas Schreu-
der, Ruurloseweg 13, voor het plaat-
sen van een tuinkas.

2. Toepassing van de gemeentelijke
Kapverordening

In overleg met de raadscommissie
voor algemeen bestuur c.a. hebben
burgemeester en wethouders beslo-
ten om ten aanzien van tuinen in de
bebouwde kom de toepassing van de
kapverordening te versoepelen.
In principe zullen thans geen vergun-
ningen meer geweigerd worden voor
bomen in achtertuinen, tenzij het gaat
om zeer waardevolle exemplaren. Dit
zal ook gelden voor voortuinen, te re-
kenen vanaf 5 meter uit de erfschei-
ding.
Ten aanzien van deze "tuingevallen"
zal een snelle procedure gevolgd wor-
den, waarbij gestreefd wordt naar af-
handelirig binnen één a twee weken,
in spoedgevallen terstond.

3. Omleiding doorgaand vrachtverkeer
1. Stand van zaken
De gemeenteraad heeft op 28 januari
1986 het principe-besluit genomen
om het doorgaand vrachtverkeer via
de Horsterkamp en de Rondweg om
het centrum van het dorp te leiden.

De belangrijkste voor dat doel te tref-
fen verkeersmaatregelen zijn:
1. plaatsen van inrijverbodsborden;
2. aanpassing kruispunten Zutphen-

seweg/Rondweg, Rondweg/Hor-
sterkamp en Horsterkamp/Dorps-
straat/Stationsweg/Ruurloseweg;

3. herinrichting van het centrum van
het dorp.

De gemeente moet Rijksweg 47, voor-
zover gelegen in de bebouwde kom
van Vorden (Zutphenseweg - Dorps-
straat - Ruurloseweg), in eigendom,
beheer en onderhoud van het rijk
overnemen om tot de maatregelen te
kunnen overgaan. De besluitvorming
bij het rijk zal waarschijnlijk eind dit
jaar/begin volgend jaar zijn afgerond.

2. Plaatsing inrijverbodsborden,
Reconstructie kruispunt.

Zoals het woord principe-besluit al
zegt, zal het gemeentebestuur nog
heel wat besluiten moeten nemen,

voordat de feitelijke uitvoering ter
hand kan worden genomen.
De eerste en op zich meest eenvoudi-
ge maatregel is het plaatsen van bor-
den op zowel de Zutphenseweg als
Ruurloseweg die een verbod inhou-
den voor het doorgaand vrachtver-
keer om door het dorp te rijden.
Plaatsing van inrijverbodsborden is

.niet mogelijk zonder aanpassing van
de drie in de omleidingsroute gelegen
kruispunten.
Het moeilijkste punt bleek het kruis-
punt Horsterkamp/Ruurloseweg te
zijn. Verkeersdeskundigen hebben
lang gestudeerd op de bochtenproble-
matiek; haaks of vloeiend?, totdat uit-
eindelijk als enige mogelijkheid uit de
bus kwam een rotonde van beschei-
den omvang. Zo'n verkeerspleintje
blijkt voldoende capaciteit te hebben
om het verkeer te verwerken.
De aanpassing van het kruispunt
Rondweg/Horsterkamp is veel min-
der problematisch en ingrijpend, ter-
wijl op de T-kruising Zutphenseweg/
Rondweg niet veel meer behoeft te
gebeuren dan aanpassing van de ver-
lichting.

3. Overname rijksweg
Wanneer de gemeente zelf beheerder
is van de (rijks)weg, behoeft zij geen
toestemming te vragen van (het)
R ij k( s water staat) voor het nemen van
allerlei maatregelen. De gemeente
kan dan sneller handelen, al zal soms
toch nog toestemming nodig zijn van
de provincie.

4. Herinrichting winkelgebied
Nu het voornemen bestaat om de
rijksweg over te nemen, kan ook de
voorbereiding van de herinrichting
van het winkelgebied ter hand worden
genomen. De plaatselijke winkeliers
zullen een onderzoek laten instellen
ter voorbereiding van een herinrich-
tingsplan. Burgemeester en wethou-
ders stellen de raad voor een bijdrage
van f 10.000,- te verlenen in de kosten,
omdat de herinrichting ten nauwste
samenhangt met (een verhoging van)
de verkeersveiligheid en alleen al om
die reden van groot belang is voor de
inwoners van Vorden.
Rijkswaterstaat is, bereid om, voordat
zij als wegbeheerder afscheid neemt,
allerlei maatregelen ter verbetering
van de Rijksweg te treffen en zo mo-
gelijk te bekostigen en zal daarbij
"meedenken" bij de voorbereidingen
voor de herinrichting van het winkel-
gebied.
Verhoging van de verkeersveiligheid
en herinrichting van het winkelgebied
hangen namelijk zeer nauw samen.

5. Doortrekking Komvonderlaan
De laad-, los- en parkeerproblemen
op de Dorpsstraat zijn algemeen be-
kend. Een onderzoek van het Konink-
lijk Nederlands Ondernemers Ver-
bond (KNOV) heeft het bestaan van
deze problematiek bevestigd. Door-
trekking van de Komvonderlaan met
een onderbreking voor auto's om
sluipverkeer te voorkomen zou wél
eens een oplossing kunnen zijn. Bur-
gemeester en wethouders zijn op zich
voorstander van doortrekking. Een
onderzoek zal worden ingesteld en de
nodige voorbereidingen zullen met
een minimum aan kosten zoveel mo-
gelijk worden getroffen.

6. Gevolgen verkeersomleiding voor
omwonenden

Omleiding van het doorgaand vracht-
verkeer brengt een toename van de
geluidsbelasting aan de gevels van de
woningen langs de Horsterkamp en
de Rondweg met zich.

- Woningen Rondweg:
De geluidsbelasting op deze weg
neemt toe van 57 dB(A) tot 60 dB(A)
voor de woningen Brinkerhof en Hoe-
tinkhof, die het dichtst zijn gelegen
aan de Rondweg.
Omdat het rijk maatregelen zal ne-
men om het geluidsniveau van motor-

voertuigen te beperken is thans een
zgn. "tijdelijke aftrek met maximaal 5
dB(A) toegestaan. De geluidsbelas-
ting zal namelijk in de toekomst tot 55
dB(A) teruglopen en binnen de nor-
men van de Wet geluidhinder blijven.
Voor de (toekomstige) woningen in
Addinkhof (afstand 70 meter tot wég-
as) zal het geluidsniveau 50 dB(A)
zijn.

- Woningen Horsterkamp
Ook op de Horsterkamp zal de ge-
luidshoeveelheid toenemen: voor de
woningen die op ongeveer 30 meter
uit de wegas zijn gelegen van 59 naar
62 dB( A) en voor de woningen, die op
ongeveer 15 meter uit de wegas lig-
gen, van 63 naar 66 dB(A).

Een snelheidsbeperking van 50 km
per uur op de Horsterkamp zal het ge-
luidsniveau doen afnemen met l 'Aa 2
dB(A). Per saldo Stijgt het niveau met
maximaal l a l '/2dB(A). Ook hier kan
rekening worden gehouden met de
zgn. "tijdelijke aftrek" van maximaal 5
dB(A).

Procedure Wet geluidhinder
Alvorens een begin kan worden ge-
maakt met de werkzaamheden moe-
ten de bepalingen van de Wet geluid-
hinder zijn uitgevoerd. In dit geval
zijn d^fcconstructiebepalingen van
die we^ron toepassing. Dit betekent
dat aan de Minister van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
moet worden gevraagd om bovenge-
noemde geluidswaarden als hoogste
belasti^fcan de gevels van de betrok-
ken wowigen vast te stellen.
Nu geen afschermende voorzienin-
gen, zoals geluidsschermen en wallen,
worden overwogen, zal hij deze waar-
de vaststellen, rekening houdend met
het treffen van gewenste voorzienin-
gen aan woningen, zoals glasisolatie
e.d., die het geluidsniveau binnen die
woning in de zgn. geluidsgevoelige
ruimten (woon-, slaapkamers) tot een
bepaald maximum terugbrengen.
De te treffen voorzieningen zullen in
overleg met de bewoners door een ge-
luidsdeskundige worden bepaald.
Realisering van die voorzieningen kan
na 1992 plaatsvinden, omdat deze in
het landelijk saneringsprogramma
wegverkeerslawaai ingebracht moe-
ten worden, waarvoor de Minister van
Milieu en het Gewest Midden IJssel
jaarlijks gelden beschikbaar stellen.
Gestreefd zal worden om daarvan in
een eerder stadium al gebruik te kun-
nen maken.

Mogelijke schade
Bij eventuele schadeclaims is proce-
dureverordening bestuurscompensa-
tie van de gemeente Vorden van toe-
passing. De gemeenteraad beslist bin-
nen vier maanden nadat het verzoek
is ingekomen, welke termijn éénmaal
met ten hoogste twee maanden kan
worden verdaagd. Een eventueel ver-
zoekschrift dient gemotiveerd te zijn.
Alleen die schade komt voor vergoe-
ding in aanmerking, welke redelijker-
wijs niet of niet-geheel ten laste van de
verzoeker behoort te blijven. Daarbij
wordt rekening gehouden met com-
penserende maatregelen, zoals bo-
venomschreven.

7. Bezwaren
Tegen verkeersmaatregelen, zoals het
plaatsen van inrijverbodsborden en
een snelheidsbeperking op de Hor-
sterkamp, kan t.z.t. na de, gebruikelij-
ke publikatie beroep worden inge-
steld.

8. Inlichtingen
Indien u iets te vragen mocht hebben
dan kunt u voor informatie terecht bij
het gemeentehuis. Voor vragen op mi-
lieu-terrein - met name op het gebied
van de geluidhinder - kunt u terecht
bij de heer H. Brussen (toestel 42) en
voor andere onderdelen bij de ge-
meentesecretaris, dhr. A.H.B, van
Vleuten, (toestel 12).

9. Inspraak. Behandeling in
commissie en in raad

Burgemeester en wethouders zuller>
de gemeenteraad in zijn vergadering
van 30 juni a.s. voorstellen om in te
stemmen met:
- het overnemen van de rijksweg;
- het plaatsen van inrijverbodsborden

voor het doorgaand vrachtverkeer;
- herinrichting van het centrum van

het dorp;
- aanpassing van "de drie" kruispun-

ten in de omleidingsroute;
- (in principe) met het "onderbroken"

doortrekken van de Komvonder-
laan.

Het raadsvoorstel is tegen betaling
van de gebruikelijke vergoeding ver-
krijgbaar bij het bureau interne zaken
op het gemeentehuis en ligt daar en in
de bibliotheek op de gebruikelijke wij-
ze voor een ieder ter inzage vanaf 16
juni a.s.
De raadscommissies voor algemeen
bestuur en voor openbare werken zul-
len op 23 juni a.s., aanvang 19.00 uur,
in een gecombineerde openbare ver-
gadering voor het uitbrengen van een
advies aan burgemeester en wethou-
ders worden gehoord.
U bent van harte welkom. Indien u tij-
dens de commissievergadering het
woord wenst te voeren, verzoeken wij
u dat vooraf, zo mogelijk vóór 16 juni
a.s. te laten weten aan de heer Lim-
pers (toestel 19).
De commissievergadering wordt, ten-
zij andere mededelingen volgen in
Contact van 18 juni a.s., gehouden in
de raadszaal van het gemeentehuis.

Kerkdienst in
Streektaal
De dialectvereniging "jamden van
de Streektaal veur Lochero en Umge-
ving" organiseert een Kerkdienst in de
Streektaal op zondagavond 14 juni
1987 in de Ned. Hervormde Kerk te
Lochem. Voorganger is ds. G.W. van
Dunnewold uit Winterswijk.
Verder verlenen medewerking aan de-
ze dienst: de heer A. Klein Huize uit
Eefde, die het orgel zal bespelen en
het gemengd koor "Concordia" uit
Barchem.

Avondfiets-
vierdaagse van
start
Maandagavond is in Vorden begon-
nen met de start van de Avondfïets-
vierdaagse. Het is voor het achtste jaar
dat dit evenement door de "Achtka-
stelenrijders" wordt georganiseerd.
Maandagavond gingen bij "De Her-
berg" 275 personen van start. Men
kon kiezen uit twee afstanden te we-
ten 20 of 35 kilometer per avond.
De route ging op deze openingsavond
richting Leesten-Almen. Dinsdag
richting 't Zelle-Hengelo; woensdag
Delden-Baak en donderdag richting
W ildenborch-Barchem.

Voorbereiding aktie
"Cercimarante"
Op de drie Vordense scholen die mee-
doen aan de aktie voor het tehuis voor
Portugese kinderen, zijn de voorberei-
dingen in volle gang voor de braderie/
rommelmarkt op vrijdag 12 juni.
Degenen die deze aktie alvast willen
ondersteunen, worden verzocht spul-
len voor de rommelmarkt, maar ook
bijvoorbeeld zelfgebakken cakes,
taarten etc. naar de basisschool aan
Het Hoge te brengen. Dit k'an volgen-
de week woensdagmiddag 10 juni en
donderdagmiddag 11 juni.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

vinciale GmvL en de Overijsselse af-
delingen van de ABTB en de O.L.M.
om mestboekhoudingen in te zame-
len en om deze terug te sturen naar
Den Haag is in Vorden een groot suc-
ces geworden. Vrijwel alle bij de
GmvL aangesloten boeren hebben de
mestboekhouding ingezameld.
Binnenkort wordt het "pakket" met
veel tam-tam in Den Haag aangebo-
den.

Ge/insdienst
Op zondagmorgen 7 juni, Ie Pinkster-
dag, is er een gezinsdienst in de N.H.
Kerk. Deze dienst zal worden ver-
zorgd door de jeugddienstcommissie
in samenwerking met zondagsschool
en jeugdkerk.
De meesten van ons kennen Pinkste-
ren als het feest van de uitstorting van
de Heilige Geest, eenGeest die steeds
vernieuwend moet werken en die je
uitstraalt wanneer je erdoor bezield
bent.
Er kan echter ook een link worden ge-
legd naar het oogstfeest. In de bijbel
wordt de eerste oogst aangeboden tij-
dens Pinksteren. Jezus is de eersteling
van de oogst, wij zijn de rest.
Als thema hebben we gekozen "Nieu-
we Oogst".
In deze dienst zal ds. Klaassens voor-
gaan, terwijl Interchrist zal zorgen
voor muzikale begeleiding.

Oecumenische
Pinksterviering
Op het feest van de eenheid onder de
christenen bij uitstek, Pinksteren, is er
een gezamenlijke dienst van de Raad
van Kerken Vorden-Kranenburg.
Tweede Pinksterdag 's morgens wordt
deze dienst gehouden in de Gerefor-
meerde Kerk aan de Zutphenseweg.
Medewerking wordt verleend door
het koor "Excelsior", leden van de li-
turgische commissie van de Raad van
Kerken en ds. Klaassens.
sens.
Ze hopen velen uit alle gezindten wel-
kom te kunnen heten!

Het initiatief van het bestuur van de
afdeling Vorden van de GmvL om
zich solidair te verklaren met de pro-

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering
Maandag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering
Maandag 10.00 uur Oecumenische dienst
in de Geref. Kerk.

Hervormde Gemeente
Zondag 7 juni Pinksterfeest, 10.00 uur ds.
K.H .W. Klaassens, gezinsdienst m.m.v.
jongeren en koor "Interchrist".
Maandag 8 juni Tweede Pinksterdag, 10.00
uur in de Geref. Kerk Oecumenische
dienst Raad van Kerken. Ds. K.H .W. Klaas-
sens m.m.v. koor Excelsior.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 7 juni. Ie Pinksterdag, 10.00 uur
ds. M. Berg van Holten; 19.00 uur Drs. K.
Dijk van Velp.
Maandag 8 juni, 2e Pinksterdag, 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens van Vorden (in de
Geref. kerk).

Weekenddienst huisarts
6, 7 en 8 juni dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 6 juni 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
6, 7, 8 juni J.H. Hagedoorn, Lochem. Tel.
05730-1483.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Maand juni: Mevr. Gille, tel. 2151. Graag
bellen voor 9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur. ,
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

Openbare Bibliotheek
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstyden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



ECHT ZWITSERS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Jogga Brod

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPhtNSfWEG 18 VOROfN TEL 1384

Wees zuinig
Kom bij ons de kleuren
TV uit Finland zien.
Gebruikt niet meer dan
40'60 W energie. Leeft
ook daarom heel lang,
met een onwaarschijnlijk
helder beeld.

Liefst 3 jaar garantie op de onderdelen.

RADIO EN T .EVISIE SPECIAALZAAK

BREDEVE D Vorden
Dorpsstraat 8

Telefoon 05752-1000

Zutphen
Weg naar Laren 56
Telefoon 05750-13813

60 JAAR SERVICE EN ONDERHOUD

De Tuinen van De Wiersse,
Vorden open op zondag 7 en
maandag 8 juni - Pinksteren
van 10.00 tot 18.00 uur.
Entree f 4,- p.p.
GRATIS PARKEREN.

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

Weide hOOi nieuwe oogst

Gerstestro
OntSlOten hOOi in Sojahullen

Strovezels

300,-
190,-
260,-
220.-

Per 1000kg.exe!. BTW
Bij grotere afname 5% KORTING.

R V F v orden Tei. 05752-3575/1052

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1. Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg-
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

s.v. Ratti

Heb je zin om
te voetballen?

Voor het komende seizoen
zoeken wij nog jeugdspelers,
leeftijd t/m 14 jaar.

1ste seizoen ben je vrijgesteld
van contributie.

Voor vervoer van en naar het
sportveld kan gezorgd worden.

Aanmelden bij jeugdsecr. B. Nijhof,
De BanenkampH, 7251 LVVorden.
Tel. 05752-6628.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat. 4, 5,6 juni

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Hollandse
aardbeien
500 gram

3,95

Voor de Pinksteren, volop in voorraad
Asperges - broccoly - mango's - avokado's-
ananas - nektarina's - vele soorten meloenen
- pruimen.
Tevens vele soorten verse rauwkosten.

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Voor Pinksteren bakken
wij heerlijk Pinksterbrood.
Natuurlijk verser en lekkerder
van uw Warme Bakker

NNIND/HOLENB/1KKERS

AANBIEDING:

Weekend taartje van 6,75 voor 6,25
Krente- of rozijnenbrood
van 4,10 voor _ *3f Ow

Aardbei vlaaitjes »«, i.60 voor 1,40

WARME BAKKER

OPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Lekker voor uw
Pinkster-diner;

een half om half
rollade.

Een mooi stukje
rundvlees met daarin

een fijn stukje
varkensvlees.

Lekker gekruid en
ouderwets met touw

opgerold.

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram

WEEKEND SPECIALITEIT

om half rollade
19,90

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

DINSDAG

Fijne verse worst
1 kilo

6,95

Grove verse worst
Ikilo

9,90

Borstlappen
Ikilo

9.90

PriKlapjes
Ikilo

Gekruid gehakt
16,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
150 gram

Gebraden rosbief
100 gram

1,25

2,45

H.O.H. gehakt

MARKTAANBIEDING

Bami +Nasi

1 kilo

6,95

Runder gehakt
Ikilo

9.90

Hamburgers
per stuk

1,00

Adverteren? contact!
2e Pinksterdag VAN 10.001-01-17.00 UUR
GRANDIOZE MEUBELSHOW
Hei M l M K ^

l ti l&•! V II V meubelen en taoiit
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL 05752-1514



ZATERDAG 6 JUNI
AANVANG 12.30 UUR Sponsorloop s.v. Ratti

TERREIN: EIKENLAAN
'Sjouw voor ons clubgebouw"

Voor de vele blijken van mede-
leven tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze lieve vader,
groot- en overgrootvader

JOHAN WEENK

betuigen wij u onze oprechte
dank.

Vorden: H. Weenk
A. Weenk-KI. Lebbink

Vorden: J. Weenk
B.G.Weenk-Rossel

Almen: G J. Lebbink-Weenk
DA. Lebbink
klein- en
achterkleinkinderen

Op deze wijze willen wij ieder-
een heel hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus ter gelegen-
heid van ons 50-jarig huwelijk.

G. Hellewegen
H J. Hellewegen-

Nengerman

Vorden, juni 1987
Het Hoge 12

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus die wij hebben
ontvangen ter gelegenheid van
ons 45-jarig huwelijksfeest
zeggen wij U allen heel harte-
lijk dank.

HJ.Gr. Nuelend
J. G r. Nuelend-

Eggink

Hengeloseweg 2, Vorden.

Te koop: onbespoten spina-
zie. Ook voor diepvries.
Groot J ebb i n k,
Lindeseweg 21, Vorden.
Tel. 6482.

Te huur gevraagd: woon-
ruimte in Vorden. M.i.v. 15-7-
1987.
Tel. 2618.

Verhuisd per 5 juni 1987:
Van: Lindese Enkweg 1 (7251
NH)naar:Geurkenweg2(7251
MN). Tel. 05752-6686.
FAM. PELGRUM
„'t Lebbink", Linde - Vorden

Te koop: donkerbruine, goed-
onderhouden, vloerbedek-
king. 6.50x3.50 m.
Staringstraat 9, Vorden
Tel. 2183.

Vrijdag 5 juni: voetbalwed-
strijd Ratti 1 zondag.
Afscheid 3 eerste spelers.
Aanvang 19.00 uur Ratti-veld.

Verkoop juni-loten van de
staatsloterij is weer begon-
nen!
Wilt U uw loten in verband met
de Pinksteren deze week
ophalen.
Woensdag en donderdag de
hele dag geopend.
STOFFELS,
Zutphenseweg 4, Vorden.

Gevraagd: huish. hulp voor 1
morgen per week.
Mevr. Wehkamp,
tel. 05752-3476.

Wie kan mij helpen aan een
verzorgpaard? Ik ben een
meisje van 15 jaar en heb 3 jaar
rij-ervaring.
Tel. 05752-2011.

Pinksterweekendaanbieding

5 Brioches
(Franse broodjes)

halen
4 betalen

't winkeltje in vers brood en banket

••*="§

Zorgt at 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,/N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
JanZoeteman J r.

JAN HENDRIKSEN
en

RIETJE BOBBINK

willen elkaar het „ja-woord"geven op
vrijdag 12 juni 1987 om 11.15 uur in het
gemeentehuis te Steenderen.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 12.00 uur in de Ned. -Herv. Kerk te
Steenderen.

Wij nodigen U uit op de receptie van
14.30-16.00 uur in zaal „De Engel",
Dr. A. Ariënstraat 1 te Steenderen.

Wiersserbroekweg 3, Vorden.
Dr. A. Ariënstraat 35, Steenderen.

Toekomstig adres:
Burg. v. Arkellaan 13,
7261AJ Ruurlo.

" '"*"

Enige en algemene kennisgeving.

Susanna Terstal

en
Henk Voskamp

trouwen op vrijdag 12 juni 1987 om 10.30
uur in het West-Indisch Huis, Haarlemmer-
straat 75 te Amsterdam.

U bent van harte welkom op onze receptie
van 15.00 tot 16.30 uur in Hotel-Restaurant
"De Klepperman", Oosterdorpstraat 11 te
Hoevelaken.

Ons adres is:
A.S. Onderwijzerhof 15
1011 VR Amsterdam

Zondag 7 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijksfeest te

L W. BOUWMEESTER
\ G. BOUWMEESTER-BRETVELD
i

Hierbij nodigen wij familie, vrienden en
kennissen uit op dinsdag 9 juni om 19.30

!> uur in de zaal „De Luifel", Dorpsstraat 11
*> te Ruurlo.

§ Veldhoekseweg 6
* 7255 NH Hengelo G ld.

1947

* T. Krook

1987

en
E. Krook-Hoving

Woensdag 13 mei j.l. waren we 40 jaar ge-
trouwd. ^
Met onze kinderen en kleinkinderen willen §
we dit vieren D. V. zaterdag 13 juni 1987. *)

Wij houden die dag van 16.30-18.30 uur re-
ceptie in Hotel Bakker, Dorpsstraat, Vorden,
waar u hartelijk welkom bent.

't Vogelbosje 8
7257 CA Vorden

1937 1987
Op woensdag 10 juni is het
een halve eeuw geleden
dat wij in het huwelijk zijn getreden.
En om niemand te vergeten,
laten wij u dat weten.

U wordt uitgenodigd voor de receptie op
vrijdag 12 juni van 19.30 - 21.30 uyr in
café-rest. „De Herberg", Dorpsstraat 10
te Vorden.

RA. EtiGBERTS
l M.B.ENGBERTS-ROORDINK

Vorden,
De Steege 26.

Jî "- <&"• *&•• •^^ i&- <^'' •*&"• *&• ̂ 0"- *&• s^~' «N^- --tf*"- ̂ "' *̂ "' *̂ "' **&• ̂ ^ <&~- <^^ «^"' •>&• '>&'' ̂ ^"' "&"• "^"- *&"' \&'

A.s. dinsdag 9 juni hoopt

L KLEIN HANEVELD

zijn 90ste verjaardag te vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 - $
21.30 uur in zaal "De Herberg ", Dorpsstraat
10, Vorden. \

*Pr. Clauslaan 13, $
7257 AS Vorden.

VORDEN Uitnodiging
1937

* *

JAVA
1987

GOUDEN PRIESTERFEEST
PATER ALFONS SEESING

Ter gelegenheid van het gouden priesterfeest
is er op 7 juni. Eerste Pinksterdag, om 10.30 uur

een plechtige eucharistieviering uit
dankbaarheid in de Christus Koning kerk te Vorden.

Receptie aansluitend in de parochiezaal
van voornoemde kerk.

U bent van harte welkom.

Parochie: Vorden/Kranenburg.

Met de Vordense Zeskampploeg
2e Pinksterdag naar Recreatie-
Centrum "De Bergen" te Wanroy

dag
naar
'de Bergen'

steeds een feest
voor het gehele gezin.

Recreatie-centrum:
6 Ha. Natuurbad
Zonneweiden
Zandstrand
Grote speeltuin
Pony- manege
Trap - skelterbaan
Trampoline - park
Mini autocars
Midgetgolf
Midget voetbal
Roeivijver
Hertenkamp
Volières
Wandelpark
Uitgebreide restauratie

Speciaal: 2e Pinksterdag optreden Bassie en Adriaan
Huisgenoten, belangstellenden en supporters, die mee
willen om onze ploeg te vergezellen kunnen zich opge-
ven vóór 4 juni a.s. bij L.G. Weevers, Nieuwstad 12,
Vorden. Tel. 1404.

Vertrek vanaf Drukkerij Weevers per bus 9.00 uur.
Aanvang spelen 11.00 uur
Sluiting spelen plm. 17.00 uur
Terug in Vorden plm. 20.00 uur.

Buskosten f 15,— p.p.
Kinderen beneden 14 jaar f 10,00 p.p.

Komt U ook naar het open-
luchtspel van Krato op 13
en 20 juni bij Camping de
Goldberg, Larenseweg 1, Vor-
den.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

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

Te koop: alle soorten kool,
tomaten, peterselie, sel-
derie, sla, rode biet, andij-
vie en Courgettes planten.
Bieslookpollen.
D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

Voor al uw huisdieren,
dierenpension
"DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld
Tel. 05750-20934

Misschien eet u volgende week gratis
biefstuk! Hoe? Bij elke f 10, besteding krijgt
u 5 weken lang een kanskaartje. Elke week
komt er op het uitslagenbord in onze winkel
een rij van 14 winnende cijfers bij. Allemaal
goed voor een gratis biefstuk van een halve
kg. zwaar. Super mals!
U hoeft alleen maar te komen kijken of het
nummer van uw kanskaartje op het uitslagen-
bord voorkomt. Uitslagen zijn bekend vanaf
elke woensdag, 5 weken lang.

DEZE WEEK HET Ie KANSKAARTJE,
VOLGENDE WEEK DE 1e UITSLAG!

VOOR HET WEEKEND-RECEPT

Varkenshaas
100 gram Speca

Roulade
100 g ram

TIP VOOR DE BOTERHAM

Gebr. Rosbief

100 gram

Zeeuwsspek

1 34l f O «J

Hawai burgers
5 halen 4 betalen

KEURSLAGER

VLOGMAN

— sr-umÜ H U I HUI IIIIL^iuill I^^J

ZUTPHENSEWEG 16, VQRDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Echte jonge zomer mode
mode

bun;. Kalleestraal 3 - vorden



Pinkster aanbiedingen met scherpe prijzen
Japonnen k/ m vanaf
Zonnejurkjes vanaf

met M. foutjes

Modecentrum

met kl. foutjes

59,00/69,00

98,00 /149,00

Jacks
met kl foutjes 49fOO / 69.00 / 89,00

Ruurlo

Vrijdags open tot 9 uur. Zaterdags de hele dag open.

Zwem- en Polover. Vorden'64
houdt 4 juli haar jaarlijkse
"PRETTY MARKT"
Heeft u nog spullen op te rui-
men? Bel 2668. Wij komen het
halen.

Te huur: kamer/keuken met
toilet. Vrije opgang.
Tel. 05752-1987 na 18.00 uur.

OUD PAPIER
s.v. Ratti. Ophaaldagen zater-
dag 6 juni en zaterdag 11 juli.

Te koop: kraam-opfokhok
ken loslopend en aan de band
en zeugenboxen.
G.J. Bouwmeester,
Onsteinseweg 9, Vorden.
Tel. 6802.

Te koop: dekrijpe F1 gelten
met gezh. verkl. bij
G. van Zuilekom,
Hackforterweg 27,
Wichmond

Zomer-vakantie?
M a l sovit-af si ank b rood zorgt
voor uw lijn.
Malsovit wordt ambachtelijk
voor U gebakken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Te koop: Keyboard 4,5 mnd.
oud, Yamaha 31.
Tel. 05752-2539.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

06 juwelier
siemerink

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

Pinkster
aanbieding

Diverse Jacobs pumps
en sandaletten
Normaal f 99,95
t/m zaterdag 69,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342.

STICHTiMG
MUZEKSCMOOL
REGO ZUTPMEN

Het is weer tijd om aan te melden voor het
komend seizoen en te kiezen uit een erkend,
kwalitatief en betaalbaar programma:

- gerichte muzikale vorming (Schakelklas)
- Instrum./Voc. muziekonderwijs
- dansvorming en balletonderwijs
- harmonie- en fanfare-opleiding
- ensemblespel en koorzang
- diverse kursussen.

MUZIEKSCHOOL REGIO ZUTPHEN
Telefoon 05750-15350
Het prospectus is op aanvraag verkrijgbaar.

OPRUIMING
Wegens plaatsgebrek, diverse
modellen spijkerbroeken, Sto-
ne Washed en gebleekte de-
nim. Strak en wijd model.
Gaan nu weg met korting tot
50%.
Nog enkele kinderspijkerjas-
jes. Goedkoper kan niet f 25,-
p.st. Dames katoenen broeken
f 29,-p.st.
's Middags vanaf 1 uur.
Hackfortselaan 2, Vorden.
Tel. 05752-1717.

Te koop: alle soorten kool-
planten en aardappelen
Surprise en Pimpernel.
H.Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Tel. 05752-6876.

Pinkster voordeel voor de jeugd
20% korting op alle jacks en broeken

o.a. Barb. Farber+ Pointer.
Modecentrum

van Emanuëlle + Mexx ZDrUU /

Kinderbroeken vanaf 25,00

.00vanaf L
Ruurlo

Vrijdags open tot 9 uur. Zaterdagsje hele dag open.

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, transporten in binnen- en
buitenland.

V O R D E N •

flf 3233/3176
Wekelijks gevraagd:

Slachtvarkens
tegen levende of geslachte notering.
Ook mogelijkheden op kontrakt- en/of financië-
ringsbasis.

- snelle betaling
- eigen biggenvoorziening

van vaste grote fokkers
- goede groei en klassificatie

De prijs is het bewijs. Telefoon 05752-3233

GESLAAGD!
Bij de Rabobank

ligt een gratis Diplomap
voor je klaar!

Ben je geslaagd? Proficiat. Bij de Rabobank in je eigen
woonplaats ligt dan ook nog gratis een Diplomap voor je
klaar. Je moet natuurlijk wél je diploma meenemen. En bij
de Diplomap krijg je ook nog eens drie waardebonnen voor
een gratis kopie van je diploma. Voor als je gaat solliciteren
of wanneer je om andere redenen je diploma op moet sturen
of tonen.
Kom naar de Rabobank en we leggen je graag uit wat we je
nog meer te bieden hebben.

Rabobank
geld en goede raad

Peuterspeelzaal
H.O.P.Z.A.

vraagt m.i.v. het schooljaar 1987/88 een

hoofdleidster
voor 1 S1/* uur per week,
min. leeftijd 30 jaar.

Sollicitaties te richten voor 19 juni 1987
aan het bestuur Peuterspeelzaal H.O.P.ZA.
Postbus 45, 7255 ZG Hengelo G ld.

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

HARMSEN
Burg. Galleestraat 52, Vorden. Tel. 05752-1486

Nu verkrijgbaar in Vorden:

stereo muziekcassettes
vanaf

9,95 - 14,95 - 24,95

Kinderliedjes 7,95

Tophits van o.a.: Madonna, Demis Roussos
Dire Straits, Miami Vice, e.v.a.

BREDEVELD
Zutphen
Weg naar Laren 56
Telefoon 05750-13813

Vorden
Dorpsstraat 8

Telefoon 05752-1000

60 JAAR SERVICE EN ONDERHOUD

0023

Pinkster aanbieding

Polo's
1 \

wit en zwart van 39,90 nu

Herenpantalons

Lange Regenjas

in ruiten vanaf

29,00

85,00

Modecentrum

Ruurlo

Vrijdags open tot 9 uur. Zaterdags de hele dag open
Trenc-coat van 169,00 nu
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NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 4 juni 1987

49e jaargang nr. 9

Gouden huwelijksfeest echtpaar Engberts Geslaagd voor
HAFA-examen

Vrijdagavond 12 juni geeft het echtpaar RA. Engberts en M.D. Engerts-Roordink ter gelegenheid van
hun gouden huwelijksfeest een receptie in de grote zaal van "De Herberg" te Vorden. De 77-jarige brui-
degom is geboren en getogen op Kamphuizen in het buurtschap de Wildenborch. H ij was daar al die tijd als
agrariër werkzaam. Na de "sanering" verhuisde het echtpaar Engberts naar de Steege in Vorden waar het
paar nu al weer zestien jaar woont.
De bruid is 78 jaar en is afkomstig uit Baak. Het huishouden runt Mevr. Engberts nog met veel overgave
zelf, terwijl manlief tuinieren tot zijn hobbies rekent. Niet alleen in zijn eigen tuin, ook bij anderen pleegt
hij nog dikwijls de handen uit de mouwen te steken. Het echtpaar Engberts heeft één zoon en 2 kleinkin-
deren.

Wereldwinkel
Voraen
Ook in Vorden start binnenkort een
Wereldwinkel. Die Wereldwinkel pro-
beert verschillende dingen tegelijk te

Eind mei zijn aan de Muziekschool
Regio Zutphen 61 kandidaten van de
z.g.n. Hafa-Opleiding (dat is een spe-
ciale opleiding voor jonge leden van
muziekverenigingen) voor een A-, B-,
C- of D-examen geslaagd. Het ging
hierbij ook nu weer om houtenblaas-
instrumenten, koperenblaasinstru-
menten en slagwerk.

Hieronder volgt een specificatie per
muziekvereniging en per examen:
Harmonie Gorssel 5xA-examen; 7xB;
IxC; IxD. Concordia Eefde 2xA. Ju-
liana Almen IxB. Advenda Lochem
6xA; 5xB. Apollo Laren 3xA; IxB.
Nieuw Leven Steenderen 4xA; IxB;
IxC. Fanfarekorps Voorst IxA; IxB.
Concordia Vorden 2xA. Jubal Wich-
mond-Vierakker IxA. Excelsior
Warnsveld IxA. Harmonie Zutphen
4xA; 5xB; IxC. Leger des Heils Zut-
phen 2xA; 3xC. Zutphense Orkest
Ver. IxA; IxC.
Twee kandidaten moeten een herexa-
men voor een bepaald onderdeel
doen. Vijf kandidaten zijn niet ge-
slaagd, maar krijgen later een herkan-
sing.
Voor drie kandidaten is het examen
om persoonlijke redenen uitgesteld.

Plattelandsvrouwen
uit

Echtpaar Winkels
vijftig jaar getrouwd

Ter gelegenheid van hun gouden huwelijksfeest geeft het echtpaar J.
Winkels en M. Winkels-Meulenbrugge vrijdagmiddag 5 juni een re-
ceptie in zaal Schoenaker op de Kranenburg. De 82-jarige bruidegom
is geboren in Klein Dochteren. In 1921 kwam hij vanuit Ruurlo in de
Wildenborch terecht waar hij tot /ijn pensionering het vak van metse-
laar uitoefende. Momenteel helpt hij nog dagelijks zyn zoon op de
boerderij.
De 80-jarige bruid is geboren en getogen in de Wildenborch. Zij heeft
altijd veel boerenwerk gedaan. Nu doet ze het wat kalmer aan en be-
perkt zy zich tot lezen en breien, hoewel ze ook nog wel graag haar
man in de tuin behulpzaam is. "Uitgaan" is ook een hobby van het
gouden paar. Het echtpaar Winkels heeft 2 zonen en 3 kleinkinderen.

In de eerste plaats verkopen wij koffie,
thee, honing e.d., waarvoor de boeren
een rechtvaardig loon krijgen.
Daarnaast willen wij graag laten zien
hoe wij "rijken" profiteren van de "ar-
men" in de Derde Wereld.
Zijn er nog vrijwilligers (van alle leef-
tijden), die willen meewerken.
Geïnteresseerd? Wilt u zich aanmel-
den bel dan even met, Jan van Burk,
tel. 1 732, Bert Colenbrander, tel. 2297,
Wil Kok, tel. 6797, Ben Voortman, tel.
2529, Gineke Bosman, tel. 2999.

Nieuwe aanwinsten
bibliotheek
Ludlum, Robert - Het Holoroft pact;
Marschall, Paule - Loflied op de wedu-
we; Boudjedra, Rachid - De versto-
ting; Laurens, Ben - Het peloton; Rei-
necker, Herbert - De ware toedracht;
Bowles, Paul - Het huis van de spin;
Veenhof, Joh.G. - Daggeldersvolk;
Leenen, H. J J. - Gezondheidsrecht
voor opleidingen; Hulsbus, Joop - En
de zon werd rood; Schmidt, Annie
M.G. - Tot hier toe; Verkenningen in
de haptonomie; Koch, Rudolf - Het
boek der tekens; Uyl, Bob den - Een
uitzinnige liefde.

De Plattelandsvrouwen uit Vorden
hebben tijdens het jaarlijkse uitstapje
dit keer een bezoek gebracht aan de
Delta Expo in Zeeland. Daar werd in
het Ing. J.W. Top's Huis de expositie
over de Delta werken bezocht.
Ook werd er een boottocht gemaakt
vanuit het werkeiland "Neeltje-Jans"
te Burgh-Haamstede.

Zierikzee werd deze dl^Revens met
een bezoek vereerd. Op de terugreis
naar Vorden werd in Nieuwe D ijk ge-
dineerd.
De afdeling Vorden sl^^iet seizoen
op 16 juni af. Die dag f^h de dames
naar de PGEM te Doetinchem.

H.V.G. Linde
Op donderdag 11 juni a.s. brengt de
H.V.G. Linde een bezoek aan de
N.C.R.V.-studio's. Tevens zal men de
opname bijwonen van het program-
ma "Klein Publiek", dat deze keer als
onderwerp "Streektaal" heeft. Mevr.
Drs. J.O. Daan en Henk Krosenbrink
werken aan dit programma mee.

Familie
zaalvoetbaltoernooi
De zaalvoetbalvereniging "Velocitas"
organiseert zaterdag 6 juni in de
Sporthal 't Jebbink een zaalvoetbal-
toernooi voor familieteams. Aan dit
toernooi dat onder auspiciën staat van
de KNVB afdeling Gelderland, ne-
men tien families deel. In poule A ko-
men uit: familie Bouwmeister, Bon-
gers, Golstein, v.d. Vlekkert en Tijs-
sen.
In poule B komen uit: familie Bruns-
veld, Stokkink, Lenselink, Wagen-
voort en Looman.
De wedstrijden duren 16 minuten.

KP.O. reisje 11 mei
Om 9.45 uur vertrok men vanaf Vor-
den. De bus was helemaal vol. Het
weer was niet veel belovend. Het re-
gende pijpe stelen, maar de stemming
was opperbest. De eerste stop werd
gemaakt bij het A.C. Restaurant de
Stroe, waar koffie en gebak werd ge-
serveerd.
Op Schiphol werd een korte stop ge-
maakt en werd de buitenkant van

Schiphol bekeken. Daarna ging het
gezelschap naar de Keukenhof. De
bloemen bloeiden prachtig, een ge-
weldig gezicht, zoveel mooie kleuren
bij elkaar.
Na de Keukenhof werd nog een kleine
stop gemaakt in Katwijk aan Zee, waar
het erg waaide en koud was.
Inmiddels was het tijd voor de terug
tocht, die werd afgesloten door een
heerlijk diner bij Schoenaker op de
Kranenburg.

Weekend ondernemersvereniging
Vorden in het water gevallen
De talrijke evenementen die de Ondernemersvereniging Vorden za-
terdag in het dorp organiseerde moesten voortijdig vanwege de
weersomstandigheden worden afgebroken. De draaiorgelmuzikant
die vrijdag reeds door het dorp was getrokken, durfde het zaterdag
niet meer aan. De grote schaak- en damborden bleven onder het dek-
zeil. y

Aan het eind van de morgen nam de
voorzitter van de Ondernemersvere-
niging Wim Polman het besluit om al-
les af te gelasten.
"Bijzonderjammer,wehebbenerveel
werk en tijd ingestoken. Het had ech-
ter geen zin om b.v. de boerenkapel en
de Knupduukskes op te laten treden.
We laten ons echter niet kisten.
Volgend jaar proberen we opnieuw
om tussen Hemelvaart en de Pinkste-

ren iets voor de mensen op touw te
zetten", aldus Wim Polman.
Natuurlijk deze zaterdag ook sneue
gezichten bij de muzikanten van
"Concordia" die de kraampjes zouden
bemannen. Ook de Deldense buurt-
vereniging leed een financiële strop,
omdat ook de rommelmarkt door de
regen een troosteloze aanblik bood.
Uiteraard konden ook de kleurwed-
strijden voor de jeugd niet doorgaan.

Inleveren kopy
I.v.m. Pinksteren verzoeken wij onze adverteerders, corres-
pondenten etc. hun advertenties c.q. kopy zo vroeg mogelijk
in te leveren.
Liefst vrijdag 5 juni voor 12.00 uur.

De Redaktie

Vier generaties Bouwmeister

Sinds 1957 is Gerrit Bouwmeister (oud Kranenburger) woonachtig in
Canada. Als het enigzinds kan komt hij elk jaar op familie bezoek bij
zyn zoon Gerard in Borculo. Dit jaar was het een bijzondere gelegen-
heid om het feit dat hij overgrootvader was geworden van Daniël
Bouwmeister. Op de foto: Gerrit Bouwmeister met achterkleinkind
Daniël, vader F ons en opa Gerard

Vooraluw

ZUTPHEN: Buitensmgel 62 Tel 05750-28986 Weg naar Laren 126 Tel 05750-15911
VORDEN: Dorpsstraat 18 Tel. 05752-2713 GROENLO: Schrijnwerker 1 Tel 05440-62689

Internationale uitwisseling
Jong Gelre - Midpoint meeting
De komende dagen is de afdeling Vorden van Jong Gelre gastheer
van een aantal buitenlandse stagiaires. Deze 50 tot 60 jongelui, af-
komstig uit 15 landen verblijven momenteel in Nederland in de land-
bouw-tuinbouw e.d. om daar wat ervaring op te doen.

Donderdagmorgen wordt het gezel-
schap in het Dorpscentrum ontvan-
gen. Voor donderdagavond staat er
een wedstrijd klootschieten op het
programma. Dit is nabij De Bogge-
laar. Na afloop is er een disco.
Vrijdag 5 juni vertrekken de jongelui
voor een excursie naar Madurodam
en Scheveningen. Vrijdagavond is er
bij "De Aanleg" in Almen een gezelli-
ge avond gepland met onder meer
bowlen, kegelen e.d.
Zaterdagmorgen hebben de gasten
een gesprek met "De Stichting uitwis-
seling" over hun stageadressen. Dit
evaluatiegesprek vindt plaats in het
Dorpscentrum.
Zaterdagmiddag vertrekt men naar
het openluchtmuseum in Arnhem.
Zaterdagavond begint in 't Pantoffel-
tje een feestavond waaraan de boe-

rcndansgroep "De Knupduukskes"
haar medewerking verleent.
Verder staan er playback-optredens
op het programma en is er discomu-
ziek van "Hard Centre".
Zondagmiddag 7 juni is er een geza-
menlijke koffiemaaltijd 'waarna de
jongelui weer naar hun stageadressen
vertrekken.

PV de Blauwkras
Wedvlucht St..Ghislain-Hornu.
J.A.Eulink 1; J J. vanGijsse!2,6,7; H.
ter Beek 3; J.W. Bosvelt 4; B.H. van
Londen 5; H. Boesveld 8,9; Comb.
Hilferink 10.
Jeugdcompetitie:
Ronny de Beus 1,2,6,7,9; Annegeer
Hilferink 3,4,5; Marcel Nijhuis 8,10.



Bezoek zaterdag 6 juni onze

WEBER BARBECUE DEMONSTRATIE
barbecues van ^ 0.00 tot 16.00 uur. Komt het zien en proeven.

BARENDSEN VORDEN ZUTPHENSEWEG 15

Zaterdag 6 en dinsdag 9 juni

is onze zaak

GESLOTEN

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Adverteren kost geld..
niet adverteren kost

MEER GELD!

met
Televisie

reparaties
-r - direc»

NMi naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD

Wen naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13313

Dorpsstraat 8
Vorder Te.. 05752-mou

Te koop: partij ouderwetse
dakpannen.
GJ. BRANDENBARG
Zelledijk 1, Vorden.
Telefoon 05752-6729.

Komt U ook naar het open-
luchtspel van Krato op 13
en 20 juni bij Camping de
Goldberg, Larenseweg 1, Vor-
den.

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Jonge vrouw zoekt part-time
baan als typiste, telefoniste of
administratief medewerkster.
Brieven onder nummer: 22-1
Bureau Contact, Nieuwstad
12, 7251 AH Vorden.

ook voor uw hypotheek

Onze rente-tarieven zijn nog steeds aantrekkelijk.

RENTE VANAF 6,4%
Ook rente vast tot 30 jaar, de zgn. RABO Rentestabiel-hypotheek.

Informeer vrijblijvend, wij verzorgen desgewenst
geheel gratis een hypotheekberekening, aangepast aan

uw persoonlijke situatie.

Huren of kopen:
Onze computervergelijking laat zien wat voor u het

aantrekkelijkst is.

Rabobank
GELD EN GOEDE RAAD

Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond.
Tel. 05752-1888.

GROTE FABRIEKSPARTIJ
80 MASSIEF EIKEN
BANKSTELLEN
VOOR ONGEKEND
LAGE PRIJZEN

Fraai ogende fauteuil met
voortreffelijk zitcomfort.

Voorzien van losse
kussens, zowel in
gebloemd als in

effen draion.
Normaal 345,-.

Onze prijs

Uitgebreide kollektie

draaifauteuils Eiken buffetkast, bijzon
der degelijke en prakti
sche constructie. Prach
tig afgewerkt. Normaal

Onze • l
prijs

met leren kussens
vanaf

Zwaar massief eiken bankstel in lederlook uitvoering
3+2 zits met fraai bewerkt eiken romp.
Onze prijs

Moderne slaapkamer compleet met ta-
feltjes, uitgevoerd in wit. 160x200 cm. •
Voorzien van voor en achter verstelbare
lattenbodems en inclusief
2 SG 40 soft matrassen.
Normaal 1495,-
Geheel compleet bij ons

Comfortabel zwaar eiken bankstel 3+2 zits met 1 e klas
rundieren kussens. Een aanwinst voor uw interieur.
Normaal 3495,-.
Onze prijs.

• meubelcentrum vorden
^ schoolstraat 8

7251 xr vorden
tel. 05752-1121 * Wij ruilen ook in.

Maandagmorgen gesloten / Vrijdagavond koopavond

2e PINKSTERDAG OPENm

aguAsport

regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de

WAPEN EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

Iedere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in zaal d'Olde Smidse.

ledere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het "t. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repetitie harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

Iedere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

JUNI:
I t/m 4 Avondfietsvierdaagse V.R.T.C. de

Achtkastelenrijders
4 Bejaardenkring
6 Muziekdag
6 Sponsorloop s.v. Ratti
9 Bejaardensoos Kranenburg

13 Openbare les Nutsblokfluitclub en
Melodica, Dorpscentrum

13 Buitentoneel Krato
18 Feestelijke ouderavond School

Het Hoge, Dorpscentrum
18 Uitvoering Muziekschool in het

Dorpscentrum
20 Buitentoneel Krato
23 Jaarlijkse gezellige bijeenkomst

Soos-Kranenburg
25 Feestelijke ouderavond School

Het Hoge, Dorpscentrum
30 Reserve-datum buitentoneel Krato

JULI:
3 Buurtfeest Deldense buurtvereniging
4 Buurtfeest Deldense buurtvereniging
4 Prettymarkt Zwem- en Poloclub

AUGUSTUS:
I I t/m 14 Fietsvierdaagse Jong Gelre



Grote voorjaarsopruiming
10 tot 80% KORTING
Donderdag 4 juni - Vrijdag 5 juni - Zaterdag 6 juni

Tenniskleding - Tennisrackets - Zwemkleding

Ruiterkleding -Trainingspakken -Joggingpakken

Sport- en Voetbalschoenen - Hengelsportartikelen

Sportartikelen etc. etc.

STUNTPR IJZEN!!

KLUVERS
SPORT-TOTAAL /•
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.05752-1318

Pinkstermode

4, 5 en 6 juni

3 speciale

manteldagen
en een rek vol confectie

met speciaal

Pinkstervoordeel

DAMESMODE

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

^ PARKEREN VOOR DE DEUR.

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

Noteert U even!

Zaterdag 13 juni a.s. Aanvang 21.00 uur

Dansavond voor
gezellige mensen

Met het bekende orkest
j

De Grollico's

Entree f 10,00 p.p.
Incl. koffie en uitgebreid bittergarnituur.

Personeelsver., clubs, verenigingen
U kunt nog reserveren.

l.

ipmtto
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill JDe Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

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

Uitslag tekenwedstrijd
Ondernemersvereniging
van vrijdag 29 mei op het Marktplein

Leeftijdsgroep 4 en 5 jaar:
1 e prijs: Alvin Wentink, v. Heeckerenstraat 8, Vorden
2e prijs: Peter Mooi, Julianalaan 4, Vorden
3e prijs: Geert Jan Dijkerman,Zutphenseweg 5, Vorden
4e prijs: Godfried Krüger, Kreeft 4, Hellevoetsluis
5e prijs: Marieke v. Solderen, Mulderskamp 9, Vorden

Leeftijdsgroep 6 en 7 jaar:
1 e prijs: Alma Poelman, Mispelkampdijk 36, Vorden
2e prijs: Jessica Muller, Hoetinkhof 183, Vorden
3e prijs: Natasja Krüger, Kreeft 4, Hellevoetsluis
4e prijs: Katalinka Gr. Obbink, Brinkerhof 39, Vorden
5e prijs: Jaap Suter, Mulderskamp 15, Vorden.

De prijzen kunnen jullie afhalen bij:

Bazar Sueters
Dorpsstraat 15 - Vorden

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
enjfprwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebrom Soja
en Sesamzaad

t winkeltje in brood en banket

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

Dat komt vaak voor want als het koud
't is moet uw centrale verwarming het
hardste werken. Dan is er meer kans
op storing. En als het slecht uit komt,
kan dat al gauw bevroren leidingen
opleveren, 't Is een veilig idee als de
vakman de aanleg heeft verzorgd. Dan
is met alle factoren rekening gehou-
den. Hij staat met z'n 24-uurs service
achter u als 't eens nodig zou zijn. Praat
daarom, als u over een (nieuwe) c.v.
denkt vooral ook met

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

G
7251

fons Jansen —
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

"
« rozen staan 14 dagen

2 Begonia's
Agratum, Salvia's, Begonia's, Vlijtig
Liesje, Petunia's, Leeuwenbekken 24st.voor

Afrikanen, Lobelia, Asylicum 32 stuks voor

Volop chrysanten-stekken 20 stuks

4,75
10,00
12,75
12,75

Je Uüschikt vrij over je geld.
En krijgt tocM een hoge rente.

SPORTTAS KADO
Stevige kunststof, sterke rits, veel berg-
ruimte Je krijgt 'm meteen mee als je nu
een Kombi Rekening opent!

Het Kombi-Pakket is een spaar je. Met een extra hoge
makkelijke kombinatie van een rente vin liefst SVWo. Als je 16-26
gewone betaalrekening en een jaar bent is het Kombi-Pakket
spaarrekening. Je zakgeld of in- voor jou de ideale bankreke-
komen wordt er op gestort. Je ning. Een volwassen rekening
gebruikt er van wat je nodig die je helemaal zelfstandig
hebt. En wat je niet nodig hebt beheert.

Het Kombi-Pakket.
De spaar-en betaalrekening

voor zelfstandige jonge mensen.

bondsspaarbank• \
Centraal en Oostelijk Nederland

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J.Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45.
BARCHEM Lochemseweg 12. GROENLO Nieuwestraat 12. LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE
v.d. Meer de Walcherenstraat 2b. VORDEN Decanijeweg 3.



Financiële strop "Dash"
duizend voUeybaUers weggespoeld
Voor de Vordense voUeybalvereniging "Dash" was het zaterdag een
dag om voorlopig niet meer te vergeten. Vanwege de weersomstan-
digheden moest het monstertoernooi op de velden van het gemeente-
hjk sportpark zo rond de klok van elf uur worden afgelast. Dat bete-
kende dat op dat moment zo'n duizend volleyballers de natte plunje
uit konden trekken en huiswaarts konden gaan.

Een uitermate teleurgestelde Dash
voorzitter H enk G roenendal: "Al van-
af 7.00 uur belden de clubs ons op met
de vraag of het toernooi door zou
gaan. Het zag er toen allemaal nog
veelbelovend uit en hadden we goeie
hoop dat het toernooi gespeeld zou
kunnen worden.
91 van de 94 ingeschreven teams kwa-
men ook daadwerkelijk opdagen. Te-
gen 9.00 uur werd begonnen. Helaas
werd het weer alleen maar slechter en
heb ik op gegeven moment alle aan-
voerders bij elkaar geroepen.
Iedereen was het er'over eens dat ver-
der spelen niet verantwoord zou zijn.
Door de natte velden en zware ballen
grote kans op blessures. Dus stoppen.
Bijzonder jammer. Niet alleen voor de
deelnemers maar ook voor ons. Het
"buitenvolleybaltoernoói" loopt qua
financiën als een rode draad door on-
ze vereniging.

De opbrengst van b.v. drank en etens-
waren hebben we jaarlijks nodig om
onze vereniging gezond te houden",
aldus voorzitter Henk Groenendal.
Zaterdagmiddag heeft het bestuur
van "Dash" direkt besloten om andere
aktiviteiten te ontplooien teneinde de
financiële kater van deze dag kwijt te
raken.
Zo zullen volgende maand tijdens de
braderie, wedstrijden worden gehou-
den op de hometrainer. De organisa-
tie hiervan is in handen van Willem
Oldenhave.
"Dash" zal mee gaan doen met de lan-
delijke Grote Clubaktie, terwijl in sep-
tember een sponsorloop zal worden
georganiseerd.

En dan natuurlijk volgend jaar op de
laatste zaterdag in de maand mei weer
"gewoon" het grote buitenvolleybal-
toernoói.

Op vakantie ?
Per l juni start de rijkspolitie Vorden de aktie "af-
wezigheidsmeldingen". Deze aktie houdt in dat de
politie een registratie bijhoudt van mensen die bij
ons gemeld hebben dat zij voor korte of langere
tijd niet thuis zijn in verband met vakantie of door
andere redenen.
De rijkspolitie zal proberen om minimaal één keer
uw woning te "inspecteren". Deze inspectie houdt
in dat ramen en deuren zullen worden nagezien of
ze goed zijn afgesloten. Ook wordt bekeken of uw
woning zichtbaar verlaten is. Dit kan door verschil-
lende oorzaken in het oog springen zoals een sta-
pel kranten en post onder of in de brievenbus;
bloemen/planten uit de vensterbank; briefje aan

de deur en zo zijn er nog meer zaken te noemen.
Indien bij zo'n inspectie geconstateerd wordt dat de woning niet goed tegen in-
braak beschermd is of als er andere bijzonderheden zijn, zal dit dooreen contro-
lekaart in uw brievenbus aan u kenbaar worden gemaakt. Indien de gebreken
zodanig zijn dat er direct iets aan gedaan moet worden, waarschuwen wij de
"sleutelhouder". Deze sleutelhouder kunt u zelf invullen op het kaartje met de
afwezigheidsmelding. De woning zal in het gebruikelijke surveillancepatroon
worden opgenomen.
Waar kunt u deze kaartjes krijgen?
De afwezigheidsmeldingen worden bij alle banken in Vorden verstrekt aan
mensen die een reisverzekering afsluiten of vreemde valuta kopen. Voorts in
het gemeentehuis en natuurlijk aan het politiebureau, waar ook andere folders
verkrijgbaar zijn die u op weg helpen om uw woning goed te beveiligen tijdens
uw afwezigheid. (Vergeet u vooral niet een registratiekaart mee te nemen. Hier-
op kunt u serienummers van waardevolle apparatuur invullen, die dan bij een
eventuele diefstal eerder opgespoord kunnen worden door de politie).
Het politiebureau is van maandag tot en met vrijdag geopend van 08.00 uur tot
18.00 uur en op zaterdag en zondag van 09.00-18.00 uur. Telefoon: 1230.
Indien u zich wilt laten voorlichten over voorkoming van misdrijven (óók op an-
der gebied dan diefstal of inbraken) kunt u zich wenden tot de rijkspolitie Vor-
den.
De rijkspolitie Vorden wenst U een fijne vakantie en daarna weer een even zo fij-
ne thuiskomst toe.

ve heren een goede beloning voor hun
ongetwijfeld zware arbeid?
Weddenschappen worden ook iedere
dag nog afgesloten. ZalTheo de dertig
rondjes volmaken?
De gemeente heeft toegezegd veld
twee in het weekend zeer kort te
maaien, opdat het veld er voor de lo-
pers prima bij ligt.
Moderne geluidapparatuur zal er voor
zorgen dat alle prestaties de sponsors
duidelijk worden becommentateerd,
terwijl de aktiviteiten-commissie zal
zorgen een hapje en een drankje in
voorraad te hebben.
H openlijk wordt de sponsor-loop een
succes en kan het bestuur definitief
plannen gaan uitwerken voor een
nieuw clubgebouw.

Ratti-dames sloten
eigen toernooi
winnend af
Het laatste weekend van het "Drie-
weekendentoernooi" van de sportver-
eniging Ratti bracht succes voor de da-
mes van Ratti.
In de morgenuren streden de elftallen
van de tweede klas middels een halve
competitie om de hoogste eer. Win-
naar werd het dames-elftal van Pax,
terwijl het tweede team van Ratti eer-
vol tweede werd.
De dames van Rekken verwierven de
derde plaats. De fairplaycup werd
door de scheidsrechters eenstemmig
aan v.v. Voorst toegekend.
In de middaguren traden de dames-
elftallen, uitkomend in de eerste klas-
se, aan.
Ratti l moest aantreden tegen de
ploegen van Halle, Rietmolen enKeij-
enborgse Boys.
Tegen Halle diende de laatste wed-
strijd worden gespeeld, en daar de da-
mes nog wat goed te maken hadden,
kreeg het publiek een aantrekkelijke
wedstrijd te zien. Ratti nam in de eer-
ste helft een voorsprong, maar na de
wissel maakte Halle gelijk.
Kort voor tijd echter beging de keep-
ster van Halle een kolossale blunder,
waardoor Ratti op 2-1 kwam en daar-
na de wnst niet meer uit handen gaf.
Totale uitslag: 1. Ratti; 2. Halle; 3.
Rietmolen;^LKeijenborgse Boys.
Fairplaycu^peijenborgse Boys.
Tijdens dit toernooi werd afscheid ge-
nomen van Lydie Hartman en Yvon-
ne Spithoven, welke dames resp. Hen
6 jaar de kleden van Ratti hebben ver-
dedigd. En^Bt veel elan en inzet, ge-
tuige de bloemen die medespeelsters
en bestuur haar aanboden.
De wisselbokaal van Mevr. Berend-
sen, werd uitgereikt aan Ratti l, vorig
jaar won Rietmolen deze trophee.
De voorlaatste dag hadden vijftien elf-
tallen uit de vijfde klas bezit van de
drie velden genomen.
Daarle 2 kwam na afloop op de hoog-
ste trede, gevolgd door DVO 2, Daarle
3 en Boswinkel 2. EG W 2, die alle
toernooien heeft meegedaan, kreeg
de fairplay-cup.
De toernooicommissie kijkt met ge-
noegen terug op de zes toernooida-
gen. Het weer varieerde tijdens de

toernooidagen van fraai tot somber,
hoewel grote plenspartijen gelukkig
uitbleven.
Veel dank heeft de toernooicommis-
sie dan ook voor allen die hebben me-
degewerkt aan het vlekkeloos verloop
van het twaalfde toernooi.

Uitslagen
touwtrekvereniging
Uitslagen van de touwtrekwedstrijden
gehouden te Erichem.
Jeugd: 1. Bekveld en de Bisons; 2.
Vorden; 3. Heure.
640 klasse A: 1. Eibergen; 2. Bisons; 3.
Vorden.
640 klasse B: 1. Olden Eibergen 1; 2.
Noordijk l en de Halfwegboys. Vor-
den behaalde een 6e plaats.

Dammen
Damnacht van Vorden
De tweede damnacht van Vorden is
evenals vorig jaar een sukses gewor-
den. 67 dammers, meest uit de om-
trek, maar toch ook uit Hardegarijp en
Rosmalen bleven de nacht voor He-
melvaartsdag op om in d'Olde Smidse
te spelen om de prijzen.
De opening was om 10 uur 's avonds.
De prijzen werden om 8 uur de vol-
gende ochtend uitgereikt door voor-
zitter Theo Slutter.

In de hoofdklasse waren Johan Kra-
jenbrink en Joop Rigterink de besten
na de voorronde. Door een verliespar-
tij tegen een uitgeweken Pool Miksa
liet Krajenbrink de eerste plaats aan
Rigterink uit Westerhaar. -

Wieger Wesselink werd derde. De
verenigingsprijs was ook voor DEZ
Westerhaar met DCV op de tweede
plaats.

Eindstand finale Hoofdklasse: l. Rigte-
rink 40; 2. Krajenbrink 38; 3. Wesse-
link 32; 4. Miksa 26; 5. Wassink 21; 6.
Sanders. Groepswinnaars overige
groepen: Peter Hoopman, Johan de
Bijl en Harry Graaskamp.

loo(Nijverdal) 35; 2.Twiest1B^. Van
Heun 32; 4. Spruyt 27; 5. Lueks 26; 6.
Heutinck 15. Overige groepswin-
naars: Hilberink, Fokkink en Belt-
man.

Eindstand finale tweede khJVl. Ra-
maurtarsing 37; 2. B. Woolschot 35; 3.
Kruissink 29; 4. Boersbroek 26; 5.
Brummelman 23; 6. v.d. Boor 23.
Overige groepswinnaars: Ziemerink,
R. Slutter en M. Klein Kranenbarg.
Het toernooi werd mede mogelijk ge-
maakt door de Rabobank en d'Olde
Smidse.

Onderlinge kompetitie
M. Voskamp - B. Breuker 0-2; H.
H oekman - B. H iddink 2-0; G. B rum-
melman-H.Lenselinkl-l;J.Koersel-
man-J.Slutter 1-1; H. Graaskamp-B.
Rossel 2-0; R. Slutter-G. Wassink 0-2.

Bijna 600 deelnemers bij
stratenvoUeybaltoernooi Dash
Dinsdagavond is in de Sporthal't .lebbink een begin gemaakt met het
stratenvoUeybaltoernooi dat "Dash" de komende weken organiseert.
Het toernooi mag zich in een grote belangstelling verheugen want er
hebben zich niet minder dan 70 teams ingeschreven, hetgeen bete-
kent dat er byna 600 volleyballers in aktie /uilen komen.

Dit jaar heeft de organisatie voor het
eerst een onderscheid gemaakt tussen
prestatie- en recreatievolleybal.
Veertien teams verdeeld over twee
poules zullen in een halve competitie
prestatiegericht gaan spelen.
De recreanten hebben de overhand.

Acht poules met in totaal 56 teams die
eveneens een halve competitie spe-
len.
De speeldata zijn dinsdagavond 2, 9
en 16 juni, alsmede de zaterdagen 13
en 20 juni. Op deze laatste dag zullen
de finales worden gespeeld.

P. Makkink wint
tijdrit
Achtkastelenrijders
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
heeft op de Varsselring een tijdrit
georganiseerd overeen afstand van 10
kilometer. Er waren twee groepen te
weten de snelle jongens van de "A"
groep en de "B" groep voor de wat

"langzamere" rijders.
D e u itslag was als volgt: G roe p A: l. P.
Makkink 14 minuten en 32 seconden;
2. P. van Savoyen 14.50; 3. H. Ebbink
15.14.
Groep B: 1. G. Lenverink 16 minuten
en 8 seconden; 2. H. te Linde 16.15; 3.
M. Groot Jebbink 17.10.

Het ligt in de bedoeling om in het na-
jaar weer een dergelijke tijdrit te orga-
niseren.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkenshaasjes met 'toebehoren'
Onder het 'toebehoren' bü de varkenshaasjes behoren champignons,
kippelevers en gekookte ham. Samen vormen ze met gebraden varkens-
haasjes een feestelijk gerecht waarbü drooggekookte rust of een van de
vele Italiaanse pasta's kan worden gegeven.
Reken voor 4 personen op 2 varkenshaasjes (samen circa 500 gram), 200
gram champignons, 200 gram kippelevers en 100 gram gekookte ham
(dikke plak).
Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Verhit 100 gram boter in een braadpan en wacht tot het schuim op
de boter begint weg te trekken.
Schroei de haasjes rondom in 3 tot 4 minuten dicht. Temper de warmte-
bron en laat het vlees gedurende 15 minuten zachtjes braden.
Maak de paddestoelen schoon en snyd ze in vieren. Spoel de levertjes
onder koud water af. Halveer ze en maak ze droog met keukenpapier.
Wentel ze daarna door een mengsel van ham in kleine blokjes. Snipper l
grote ui.
Wikkel het vlees na het braden in een stuk aluminiumfolie en laat het
liggen. Verwijder de helft van de resterende bakboter. Fruit in de achter-
gebleven bakboter de ui tot ze glazig ziet. Voeg dan champignons en kip-
pelever toe. Laat alles, boven een zeer matig afgestelde warmtebron, ge-
durende 4 tot 5 minuten, onder voortdurend omscheppen, zachtjes bak-
ken. Schep er daarna de hamblokjes door.
Snijd het vlees, schuin, in pinkdikke plakken. Schep de champignons,
kippelevers en blokjes ham er over. Voeg aan de resterende bakboter
eerst enkele eetlepels water toe.
Roer alle aanzetsels van de bodem goed los en laat alles even flink door-
koken. Schenk er dan 1/8 liter licht verwarmde slagroom bij en voeg 2
theelepels tomatenpuree en eventueel 2 eetlepels madeira of sherry toe.
Roer alles goed door en laat alles even zachtjes koken tot.de saus licht is
gebonden. Voeg wat zout en peper naar smaak toe. Schenk de saus door
een zeefje over het gerecht. Strooi er wat fijngesneden bieslook over.

Bereidingstijd: ca. 30 minuten.
Energie per portie: ca. 2520 kJ (600 kcal).

Ratti organiseert
grote sponsor-loop
A.s. zaterdag zullen een groot aantal
dames- en heren Ratti-leden en sup-
porters trachten een zo groot mogelijk
aantal rondjes te lopen.
Met als duidelijke opzet om het klub-
huisfonds te spekken.
De ene loper heeft een (grote) spon-
sor gevonden, een ander wordt ge-
sponsord door de collega's van het
werk, terwijl een derde familie en bu-
ren is afgegaan, ja zelfs de supermarkt
als sponsor heeft gekregen.
Een compleet elftal doet zelfs aan de
loop mee. Als het een beetje meezit
lopen die junioren gauw eeji dikke vijf
honderd gulden bijeen.
Grote belangstelling zal ongetwijfeld
uitgaan naar Theo Beijen, die voor on-
geveer f 100,- per ronde bijeen heeft
gebracht.
Vorige week liep de sportieve club-
man tijdens de voorbereiding reeds 27
rondjes.,Dat belooft wat.
Inmiddels hebben een tweetal sup-
porters, de heren Antoon Heuvelink
en Hans Spithoven zich gemeld voor
deelname aan deze loop op een bij-
zondere wijze.
Dit tweetal zal trachten een aantal
ronden af te leggen, daarbij gebruik
makende van een kruiwagen. Beurte-
lings zullen de heren kruien, en wel
nagelang de een wat moede wordt en
in de kruiwagen op verhaal kan ko-
men de ander het kruiden overneemt.
Beide heren zoeken nog een goeie
sponsor. Wie garandeert deze sportie-

HELPEN
RODE KRUIS

DEN HAAG GW) 6868

FOTOHOME
KLEURENFOTO'S

Kleurenfoto's van absolute topkwaliteit voor
slechts 49 cent per afdruk. Dat is nog eens echt goed
nieuws voor fotograferend Nederland.

Uw keurenfoto's op de maten:
9x9, 9x11,5 en 9x13 cm afhankelijk van uw film.

Het ontwikkelen kost maar 4,50 en nabestellingen levert
Fotohome vanaf 85 cent per afdruk.
Profiteer ook van onze ontwikkelservice en breng uw
fimpje snel naar uw Fotohome dealer.

GROTERE
KLEURENFOTO'S

Formaten: 11x11,11x14 en 11x16,5 cm. per stuk voor slechts

UW FOTOHOME DEALER:

. SpeC. Braam, Burg.Galleestraat 10a, Vorden

Sig. Mag. Tante Pietje, Dorpsstraat i?a,Ruurio
. meer kwaliteit voor uw foto's
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ZATERDAG 6 JUNI

Vordense Muziek- en Zangdag
Gestimuleerd door het succes van voorgaande jaren, toen in september de Vordense muziekdag werd ge-
houden, heeft het bestuur van de plaatselijke WY gemeend om ook dit jaar een dergelijk evenement voor
de derde keer te moeten organiseren. In verband met vakanties is besloten deze muziekdag op een vroeger
tijdstip te plannen en wel op zaterdag 6 juni. Het muziekfestijn speelt zich af in bar-bodega 't Pantoffeltje
en het Dorpscentrum. Het Huisvrouwenorkest, Klarinettrio, Achterhoeks Jazzkwartet en Chr. Zangvere-
niging Excelsior doen dit jaar niet mee. Hopeüjk zal men het volgend jaar weer van de party /ijn, want het
zou jammer /ijn dat dit evenement terug zou lopen.

HET PROGRAMMA ZIET ER ALS VOLGT UIT:

DEELNEMERS:

Jongerenkoor Onverwacht Genoegen

Boerenkapel De Achtkastelendarpers

Nutsblokfluit- en Melodicaclub

R.K. Kerkkoor

Vordens Mannenkoor

Muziekschool met kamerorkest

Gebr. Eykelkamp

Vordens Dameskoor

Muziekvereniging Concordia

Muziekvereniging Sursuin Corda

Koor Interchrist

In beide zalen is van 17.00-17.30 uur een
pauze ingelast. Tevens om een eventueel
"uitloop" van een programma op te kunnen
vangen.

\^ plaats

ujd

15.00-- 15.30 uur

15.30-16.00 uur

16.00-16.30 uur

16.30-17.00 uur

17.30-18.00 uur

vanaf 18.00 uur

't PANTOFFELTJE

Jongerenkoor
Onverwacht Genoegen

Boerenkapel
De Achtkastelendarpers

Nutsblokfluit- en melodicaclub

R. K. Kerkkoor

Vordens Mannenkoor

DORPSCENTRUM

Muziekschool met kamerorkest

Gebr. Eykelkamp

Vordens Dameskoor

Mn/.iekver. Concordia

Muziekver. Sursum Corda

Koor Interchrist

Weinig belangstelling voor schoonmaakaktie

Kranenburgse jeugd laat zich
van de goede zijde zien%
zij staken de "dorps"-jeugd de
loef af en trotseerde de^egen

Aan de oproep van de Werkgroep Leefbaarheid om zaterdag mee te helpen aan de aktie "Maak Vorden
schoon" is weinig gehoor gegeven. Wellicht door de slechte weersomstandigheden meldde zich zaterdag-
morgen hij de gemeente werf niemand, zodat de plannen om het dorp schoon te maken de ijskast in kon-
den. Anders was het in de Kranenburg. Daar hadden zich 15 scholieren gemeld die een stuk van de R iiur-
loseweg van allerhand vuil "ontdeden". Tevens maakten de jongelui zich verdienstelijk door puin te rui-
men hij het oude koetshuis tegenover de school op de Kranenburg.
De heer A. Turfboer één der initiatiefnemers tot deze schoonmaakaktie kon ons nog niet zeggen of de
werkgroep Leefbaarheid voornemens is om in de toekomst opnieuw een poging te doen om Vorden schoon
te houden. "Daar zullen we ons eerst nogeens intern over moeten beraden. Dat het vandaag mislukt is
kunnen we aan het slechte weer toeschryven", aldus de heer Turfboer.

Frans Bruggen
dirigeert het
Gelders orkest
Dit tweede concert in de Mozart-cy-
clus zal worden gedirigeert door Frans
Bruggen, op donderdag 11 juni in Lo-
chem in de grote kerk of openlucht-
theater. Er staan twee grote werken op
het programma van geniale kwaliteit.
Geen solist deze avond maar wél de
Gran Partita KV 361, de grote blazers-
serenade.

Iedereen kent Bruggen als een fantas-
tisch (blok) fluitist en traverso-speler.
H ij weet wat blazen is! De uitstekende
blazers van H.G .O. zien dan ook met
verlangen naar zijn komst uit. Het an-
dere grote stuk isdeJupiter-symfonie,
KV 551, Mozart laatste symfonie.

Bruggen durfde het aan om dit - door
en door bekende - werk in Wenen, in
het hol van de leeuw dus, met zijn or-
kest van de achttiende eeuw uit te
voeren. De Weners hebben inderdaad
hun oren gespitst. In het maandblad
"Luister" werden de Mozart-vertol-

kingen van Bruggen alsvolgt beschre-
ven: "Frans Büggen modelleert Mo-
zarts frasen met de vanzelfsprekend-
heid van het ademen dat hem als bla-
zer vertrouwd is. De musici geven
zich helemaal over aan zijn intenties
met als resultaat een sprankelijke Mo-
zart-symfonie; een combinatie van
fluwelen klanken, frisse kleuren en
een natuurlijke virtuositeit".

Voor dit bijzondere concert kunt U
kaarten krijgen bij bovengenoemde
concertzalen.

"Hemelvaartsrif'
Graafschaprijders
Voor de "Hemelvaartsrit" (oriente-
ringsrit) die de V.A.M.C. "De Graaf-
schaprijders" donderdag organiseerde
bestond een goede belangstelling. De
start van deze rit vond 's ochtends
plaats vanaf 7.00 uur bij Café Schoen-
aker waar ook de finish was gepland.
De heren G. Verstege en H.B J.
Horsting hadden een rit in Vorden en
naaste omgeving uitgezet.

Na afloop reikte B. Regelink aan de
volgende personen de prijzen uit:
A-klasse: 1. J.Th. Luiten, Hengelo, 17
strafpunten; 2. A.C. Weevers, Cappel-
le a.d. IJssel, 41 strafp.; 3. L.H. de
Boer, Zutphen 61 strafp.; 4. B. Rege-
link, Vorden, 73 strafp.; 5. W.D. Wis-
selink, Ruurlo 77 strafp.
B-klasse: 1. P.J. van Huffelen, Epe 61
strafp.; 2. L.J.M. Wopereis, Lichten-
voorde, 122 strafp.; 3. G. Siemes,Zut-
phen, 127 strafp.; 4. J. Mennink, Ruur-
lo 128 strafp.
Toerklasse leden: 1. G. van Veldhui-

zen, Warnsveld, 95 strafp.; 2. A J. Es-
kes, Vorden, 151 strafp.; 3. W. Eskes,
Vorden, 153 strafp.; 4. E. Horsting
(bromfiets), Vorden, 156 strafp.; 5. W.
v.d. Wal (motor), Zutphen, 164 strafp.
Toerklasse niet-leden: 1. M. Maalde-
rink, Toldijk, 31 strafp.; 2. GJ.A.
Koenders, Zutphen, 47 strafp.; 3. H.
Ditzel, Borculo, 65 strafp.; 4. T. Men-
tink, Haaksbergen, 69 strafp.; 5.
L.G.H. Jolink, Doetinchem, 85
strafp.
De poedelprijs ging naar J.G. Hane-
veld, Barchem 256 strafpunten.

"Stap eens uit in de natuur"

Woensdagmiddag werd 1r7 kasteel
Vorden het projekt "Stap eens uit in de
natuur" gepresenteerd. Dit gebeurde
tijdens een talkshow die onder leiding
stond van de heer P. SteltrA, bekend
van het NCRV programrW "Ja, na-
tuurlijk".
De streekvervoermaatschappij GSM
heeft in samenwerking met anderen
in totaal negen wandelgebieden uitge-
zet, die goed met de GSM bus bereik-
baar zijn.
In elk wandelgebied is een abri inge-
richt. Deze wandelhalte omvat aller-
lei informatie over het bewuste ge-
bied.

Woensdagmiddag werd de eerste abri
onthuld. Dit gebeurde bij de Ned.
Hervormde kerk door Vordens burg-
meester Mr. M. Vunderink en de di-
rekteur van de GSM de heerTh. Eng-
berts.
De wandelingen staan opgenomen in
een folder die bij de buschauffeurs
van de GSM en bij de kantoren van de
WV verkrijgbaar zijn.
Zes wandelingen zijn in de Achter-
hoek uitgezet te weten op het land-
goed Waliën en landgoed Velhorst.
Verder wandelingen in Vorden, Bar-
chem, Slangenburg en Ruurlo. Twee
wandelgebieden in het Montferland

en een op de veluwezoom.
De heer Engberts vertelde dat de
GSM door deze service meer mensen
in de bus hoopt te krijgen en boven-
dien zo vindt hij kan het projekt bij-
dragen tot het handhaven van een
goede openbare vervoervoorzienin-
gennet in landelijke gebieden. De
Streek WV Achterhoek heeft inmid-
dels ook vier wandelroutes in de Ach-
terhoek uitgezet nl. drie in de omge-
ving van Vorden en één in de omge-
ving van Lochem. Binnenkort ver-
schijnen er nog vier. De routes zijn •
verkrijgbaar bij de VW kantoren in
de Achterhoek.

In Raad Vorden

Toch herplantplicht voor
42 eiken voor Mevr. Halfman

Ondanks een hartstochtelijk pleidooi van de heer H. Tjoonk (VVD) om een commissie
van goeie diensten in het leven te roepen, teneinde overeenstemming tussen gemeente-
bestuur en Mevr. Halfman te verkrygen, besloot de raad dinsdagavond toch om het be-
roepschrift van Mevr. Halfman ongegrond te verklaren en haar een herplantplicht voor 42
bomen aan de Zomervreugdweg op te leggen.

De heer Tjoonk was nl. gaan kijken en
kwam tot de konklusie dat het om 20
bomen zou gaan en de rest slaghout.
Burg. Vunderink stelde: "In mijn ogen
is de commissie van bezwaar- en be-
roepschriften al een soort commissie
van goeie dinsten".

Zwembad
Bij het voorstel van het college om het
zwembadbestuur "In de Dennen" een
aanvullende subsidie van f 8.526,20
over het jaar 1986 toe te kennen (het
bad heeft over dat jaar een tekort van
f 251.276,20) merkte de heerW.Voort-
man (PvdA) op tiet het tekort gezien
het jaarverslag van net bad de komen-
de jaren terug zou lopen.
Hij adviseerde het college het zwem-
badbestuur kontinu te betrekken bij
het haalbaarheidsonderzoek in zake
de economische versterking.
De heer Voortman had uit het jaar-
verslag van het zwembadbestuur de
indruk gekregen dat er nog wel eens
gebrek aan communicatie tussen het
gemeentebestuur enerzijds en het
badbestuur is.

Wethouder J.F. Geerken (CDA) ont-
kende dit. "Zowel met het zwembad-
bestuuren het bestuur van de voetbal-
vereniging "Vorden" hebben we elke
2 maanden kontakt. Bovendien heeft
het zwembadbestuur mij juli vorig
jaar gezegd, zolang het haalbaarheids-
onderzoek nog gaande is, zal het
zwembadbestuur geen investeringen
meer plegen.

Voorstel verbouwing
Koetshuis ingetrokken
Het voorstel van het college om de
raad te vragen f 52.000,- beschikbaar
te stellen voor een voorbereidingsbe-
sluit voor de verbouwing van het
Koetshuis werd ingetrokken.

"Het voorstel heeft in de verschillen-
de commissies op heftig verzet ge-
stuit. Bij de behandeling van de meer-
jarenbegroting op 16 juni zullen wij
meer informatie verstrekken", aldus
Burg. Vunderink.

Lindese Molen
De raad besloot om de Stichting Lin-
dese Molen een startsubsidie te geven
van 1500 gulden voor het jaar 1987 en
1500 gulden voor 1988.
De fraktie van de PvdA stemde bij
monde van de heer Voortman tegen
het voorstel. "Wij blijven principieel
tegen het verlenen van subsidies die
nog niet bij het meerjarenplan betrok-
ken zijn", zo sprak hij.
Bij de behandeling van de verkoop
van perceeltjes openbaar groen zei
Burg. Vunderink dat het college er
eveneens naar streeft om bij de ver-
koop van kavels geen stroken groen
over te houden.
Dit naar aanleiding van een advies van
Mevr. Aartsen (CDA). Overigens
bleef Mevr. Aartsen bij haar stand-
punt dat zij voorstander is om meer
prijsdifferentiaties aan te brengen
voor gronden die al eens eerder geta-
xeerd zijn. Gronden die de gemeente
nu wel af wil staan. Burgemeester
Vunderink voelde daar weinig voor.
"Het lijkt mij niet eerlijk tegenover de
"eerste" kopers om in tweede instan-
tie onder de prijs te gaan zitten.



Weer een internationaal succes
voor Foto Hans Temmink

Afgelopen week hield Colour Art Photo Nederland een internationaal fotograf en congres te Boe kei o, waar
vertegenwoordigers uit Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen en ons land vertegenwoordigd wa-
ren. Hier was tevens een portretwedstnjd aan verbonden met als motto: Romantiek. Een internationale
jury onder voorzitterschap van de Masterfotograaf Bruno Alberghini uit Parijs stelde de prijzen vast. Hier
behaalde Foto Hans Temmink, Spalstraat te Hengelo (G) een wel zeer eervolle vermelding. Colour Art
Photo is een internationale vereniging van portretfotografen waarvan alleen zy lid kunnen zyn, die bewe-
zen hebben over de nodige creativiteit en vakmanschap te beschikken.

Politievaria
- Door de politie van Vorden werd proces-verbaal opgemaakt tegen een be-
stuurder van een personenauto terzake roekeloos rijden. De bestuurder had
voor een onoverzichtelijke bocht een andere personenauto in gehaald en ver-
volgens zijn weg vervolgd met een snelheid van 120 km/uur. De bestuurder had
de overtreding begaan op de Zutphenseweg en werd in Warnsveld staande ge-
houden en proces-verbaal aangezegd.
- De politie in Vorden kreeg een tweetal meldingen van aanrijdingen met een
ree. Een van deze aanrijdingen vond plaats op de Wiersserallee en de andere op
de Hackfortselaan. Bij beide aanrijdingen was er geringe schade aan de voertui-
gen en de beide dieren verdwenen in het bos.
- Op de markt te Vorden vond een doorrijden na aanrijding plaats. Een onbe-
kende heeft vermoedelijk met de bumper van zijn/haar auto een deuk gereden
in de linkerachterportier van de auto van de aangeefster. De politie van Vorden
verzoek getuigen van deze aanrijding zich te melden bij de politie van Vorden.
- Een bezoekster van een Café in Vorden had haar handtasje aan een tafel ge-
hangen. Even later was echter haar tasje verdwenen. Later werd haar tasje terug-
gevonden en bleek dat men er 400 gulden uit weggenomen had.
- Vond er een aanrijding plaats op de kruising Rondweg/Het Hoge. Bestuurster
P.E.K. uit Groningen verleende bestuurder A.H. uit Doetinchem geen voor-
rang op de kruising. Gevolg beide auto's gedeukt echter geen gewonde.
- Ook vond er een aanrijding plaats op de kruising Baakseweg/Hackforterweg-
Kruisdijk. Bestuurster A.J.L. uit Breda verleende een bestuurster G.V. uit Vor-
den geen voorrang op de kruising. Gevolg beide auto's total los en beide be-
stuursters met letsel over gebracht naar het Nieuwe Spittaal te Warnsveld.
- Qok vond er een aanrijding plaats op de parkeerplaats nabij de N.H. Kerk te
Vorden. Bestuurder F.B. uit Vorden reed met zijn personenauto weg, achteruit
een parkeervak. Hij had echter niet gezien dat er achter hem F.T.H, uit Vorden
met zijn invalidewagen achter stond. Een aanrijding volgde waar bij de invalide-
wagen vernield werd en de bestuurder er van schaafwonden opliep en zijn hor-
loge vernield zag.
- Vond er een aanrijding plaats op de Deldensebroekweg te Vorden. De be-
stuurder van een personenauto W.G.K. uit Vorden kwam uit een uitrit en ver-
leende geen vrije doorgang aan een bromfietser G.W.V. uit Vorden, die op de
Deldensebroekweg reed. Gevolg een aanrijding waarbij de bestuurder van de
bromfiets een beenwond opliep, waarvoor hij overgebracht werd naar hetNieu-
we Spittaal te Warnsveld.
- Tussen 25 en 26 mei is er getracht in te breken in een perceel aan de Oude Bor-
culoseweg. Op diverse plaatsen in het pand zijn ruiten ingegooid. Ook is men
binnen geweest. Er wordt niets vermist.
- Op 30 mei ontstond er op het Kerkplein aan de Dorpsstraat een ongeval tussen
de bestuurders van een personenauto. Terwijl een bestuurder uit parkeerstand
achteruit reed om uit de parkeerstrook te rijden, reed opdat moment de andere
bestuurder er achter langs. Het gevolg was een ongeval met zeer lichte schade.
- Terwijl een Vordense trimmer aan het trimmen was op 30 mei, in de omgeving
van de Enzerinckweg, trok hij de aandacht van een 4-t.al honden. De honden
vlogen op de man af en één begon te bijten. Onmiddellijk hierop begonnen de
andere honden ook. Door met stok rondzich heen te slaan gingen de honden er
vandoor.
De man heeft zich voor de diverse beten onder doktersbehandeling moeten stel-
len. Het geheel is bij de Rijkspolitie Vorden in onderzoek. De eigenaar van de
honden is achterhaald.
- Qok in de afgelopen week kwamen weer diverse personen aangifte doen van
vermissing van hun paspoort of toeristenkaart. Nu het vakantie-seizoen weer
aanbreekt wil ik het volgende daarover puntsgewijs mededelen:
1. Paspoort en toeristenkaart zijn en blijven rijkseigendom.
2. Bij vernieuwing of verlenging dient u de oude bij de gemeente in te leveren.
En nu komen de problemen:
- btj vermissing dient u aangifte te doen bij de politie.
- er worden u meerdere kosten door gemeente en rijk in rekening gebracht.
- een en ander kan meer tijd in beslag nemen.

Dus kijk tijdig uw benodigde reispapieren na! Laat niet alles op het laatste mo-
ment aankomen.
B ij Postbus 51, Gemeentehuis, Bibliotheek en PTT-kantoor hebben ze een goed
leesbaar gidsje met als titel "Wijs op reis". Adviezen en tips voor reizigers naar
het buitenland over o.a. paspoorten, cheques, medicijnen, bagage, verzekerin-
gen etc.
Zie ook het onderwerp "Afwezigheidsmeldingen".

De rayon-commandant der Rijkspolitie Vorden

Boobs + Bloomers
gaan naar broadway
en jij kunt mee
Stel je voor: een weekend NEW
YORK. Even oversteken voor een
middagj^Éfappen op Fifth Avenue,
leuk showen bij Macy's en 's avonds
gezellig naar zo'n wereldberoemde
show op Broadway. Dat is toch alleen
maar voor de jetset weggelegd. Hoe-
wel... ^É
SpeciaafWoor de meiden, die dat
avontuur ooit eens mee willen maken,
heeft Boobs + Bloomers een fantas-
tisch leuke zomerwedstrijd uitge-
schreven, met 5 kansen voor iedereen
die mee doet.
De prijs? Jazeker: een van A tot Z ver-
zorgde, super de luxe vierdaagse trip
voor 2, geheel begeleid, naar NEW
YORK, om als gast van Boobs + Bloo-
mers de bloemetjes eens goed buiten
te zetten. Dus als je wint mag je
vriendje vriendin, of wie je maar wilt,
op kosten van Boobs + Bloomers
mee.
Watje moet doen is al even leuk. Be-
denk maar een originele naam, voor
een van de nieuwe modellen uit de
Bloomerskollektie. En als je erg krea-
tief bent, of heel eigenwijs, mag je er
ook zelf een ontwerpen! Alles bij el-
kaar 5x een kans om te winnen.
De details en de voorwaarden van de-
ze te gekke wedstrijd staan allemaal
duidelijk vermeld, op het formulier
dat bij Modehuis de Tuunte, Raad-
huisstraat 2 te Vorden voor je klaar
ligt. Ga het dus maar gauw halen.

Geslaagd
Onze oud-plaatsgenote mevrouw J.A.
Klein Geltink is op 22 mei jl. aan de
Rijksuniversiteit te Groningen Cum
Laude geslaagd voor de studie ortho-
pedagogie.

Fietscross-wedstrijd
Slagharen
1100 Nederlandse en 650 fietscros-
sers, afkomstig uit 10 andere landen
gaan 13 en 14 juni weer uitmaken wie
zich toprijder of rijdster mag noemen
van heel Europa.

In een groot aantal klassen wordt de
strijd aangebonden. Niet alleen heel
jeugdige crossertjes vlassen erop de al-
lerbeste te zijn, maar ook grote cracks
als Pierre van Zuylen uit Bergharen,
Phil Hoogendoorn uit Nieuwerkerk
a.d. IJssel en Jan Hekman uit Norg
zetten weer alles op alles om een top-
positie te behouden ofte verwerven.
Ze hebben het niet gemakkelijk want
er is uit het buitenland heel veel con-
currentie.
De wedstrijden worden gehouden op
de inmiddels weer uitgebreide fiets-

crossbaan van het Ponypark Slagha-
ren. Het betreft de wedstrijden om de
European Challenge Cup. Voor de
vierde keer worden die races gehou-
den, met een record aantal deelne-
mers.
Voor het eerst is er dit jaar ook een lan-
den-estafette. En nieuw is ook dat niet
alleen de heren, maar ook de dames in
de Superklasse 20" geldprijzen kun-
nen winnen.
Op zondag 14juni worden in alle klas-
sen de finales verreden. En zodra de
strijd in een bepaalde klasse is beslist
kan men meteen het erepodium be-
klimmen voor de prijsuitreiking.
Spectaculair zal aan het eind van de
dag ook de landen-estafette zijn. Acht
landen doen daaraan mee en aantrek-
kelijk is dat voor het team van het win-
nende land een zilveren beker be-
schikbaar is met een hoogte van l me-
ter.
Niet alleen Van Zuylen en Phil Hoo-
gendoorn behoren tot de grote Neder-
landse kanshebbers, maar ook Erik
Dukino uit Eindhoven, Fred van
Breemen uit Den Bosch en Rene Wa-
terings uit Breda zijn dit jaar zeer suc-
cesvol.
Van Zuylen en Hoogendoorn wacht
op 14 juni nog iets extra's. Ze krijgen
in een van de pauzes een Sportsup-
port Award uitgereikt.
De wedstrijden die 13 en 14 juni wor-
den gehouden, staan onder auspiciën
van de K.N.W.U.

VTP huldigt
kampioenen
Het zondagherenteam, bestaande uit
Ton van Snellenberg, Ruud Ubink,
Jacco Venhuis en René Bielawski, is
afgelopen zondag kampioen gewor-
den in de 4e klasse zondagcompetitie
door de laatste wedstrijd 3-3 te spelen
tegen Ludica 2 uit Enschede.
Dit gelijke spel was voldoende om het
kampioenschap veilig te stellen. Na de
4 single-partijen was de stand 2-2 nog
even spannend. Maar Ton van Snel-
lenberg en Ruud Ubink maakten in de
dubbelpartij snel duidelijk wat hun

bedoeling was, nadat zij in de single
ook al gewonnen hadden.
Het bestuurslid Peter Pijnappel reikte
de winnaars bloemen uit en feliciteer-
de het team met het kampioenschap.

Op zondag 14 juni a.s. wordt de pro-
motiewedstrijd gespeeld in Arnhem
tegen ALTB 2 voor een plaats in de 3e
klasse.
Het tweede zondagherenteam, spe-
lend in de 5e klasse heeft het net niet
gered-en komt het volgend seizoen
weer uit in deze 5e klasse. De ploeg
had aan een 4-2 overwinning genoeg
gehad, maar het werd een 4-2 neder-
laag tegen Beukersweide 2 uit Wier-
den, waardoor die ploeg nu kampioen
geworden is. Na de 4 single-partijen
was de stand al 3-1 in het nadeel van
de Vordense ploeg en waren de kam-
pioenskansen al verdwenen.
Afgelopen zaterdag zijn alle in Vorden
geplande wedstrijden afgelast en ver-
schoven naar a.s. zaterdag 6 juni.
Door de langdurige regenval waren de
banen niet bespeelbaar in Vorden.
De volgende wedstrijden staan nog
voor zaterdag op het programma:
heren 5e kl. Vorden l - LTC Zutphen
5; Gemengd 6e klasse Vorden 2 - Ker-
schoten 5; Jun. jongens B t/m 17 jaar
Welgelegen - Vorden (te Warnsveld);
jun. gemengd A t/m 14jaar Vorden l -
LTC Zutphen 1.

De uitslagen van de wedstrijden die
wel gespeeld zijn:
woensdagmiddag jeugdcomeptitie:
Gemengd: Vorden l - de Maten 29-1;
Gemengd: Vorden 2 - de Stoven l 6-4.
Beide jeugdteams zijn inderdaad
kampioen geworden in hun afdeling
en moeten op woensdag 17 juni a.s.
promotiewedstrijden spelen.
zaterdagcompetitie:
5e kl. gemengd: Altec l -Vorden 13-2.
Dit team is toch nog op een tweede
plaats geëindigd ex ae'quo.
4e kl. heren A (veteranen) Socii - Vor-
den 2-4. Deze laatste wedstrijd heeft
de ploeg vriend en vijand verrast door
met 4-2 te winnen van Socii uit Wich-
mond die hierdoor vermoedelijk het
kampioenschap verspeeld heeft. De

Kleimeppers uit Ochten zijn dat nu
vermoedelijk geworden.
Zondagcompetitie:
4e kl. heren Vorden l - Ludica 2 3-3
Vorden kampioen. 5e kl. heren Beu-
kersweide 2 - Vorden 2 4-2 Beukers-
weide kampioen, jun. 4e kl. gemengd
De Maten 2 - Vorden 5-3.

Agrarisch Nederland krijgt blad
voor thuiswinkelen
In een startoplage van^mKOOO exemplaren verschijnt in september a.s. het Kyk-, Kies- en Koopblad Agri-
Revue. Het zal gratis worden toegezonden aan boeren- en tuinders (gezinnen), loonbedrijven, landbouw-
mechanisatiebedrijveii, veeartsen, consulenten, voorlichters en de agri-business. Agri-Revue geeft infor-
matie over produkten, zowel agrarische bedrijfsmiddelen als consumptiegoederen.

Agri-Revue is een beurs-op-papier,
waarmee de ontvanger thuis kan win-
kelen. Het blad krijgt een etalage-ach-
tige opmaak, waarin de afbeeldingen
van produkten overheersen.

Over alle redactioneel vermelde pro-
dukten kan de ontvanger gratis docu-
mentatie aanvragen. Bepeelde gead-

verteerde produkten kunnen ook
meteen worden besteld. Voor docu-
mentatie-aanvragen en bestellingen
zijn gratis te verzenden responskaaten
in het blad opgenomen.

Tevens wordt de mogelijkheid gebo-
den om telefonisch te reageren.
Leveranciers worden nauwkeurig op

de hoogte gehouden van de hoeveel-
heid en de aard van de respons, alsme-
de van de belangstelling voor hun pro-
dukten vergeleken met de totale res-
pons.
Voor nadere informatie over het in-
schakelen van Agri-Revue kunt u kón-
takt opnemen met Misset in Doetin-
chem (08340-49339).

Modeltuinen Lunteren weer open
In Lunteren werkt Rob Herwig nu al ISjaar aan zijn Modeltuinen. De bekendste Nederlandse tuinar-
chitecten zoals Mien Ruys, Elisabeth de Lestrieux, Arend Jan van de Horst, Ton ter Linden en Henk
Weijers hebben er voorbeeldtuinen aangelegd. Met behulp van een kleine bandrecorder wordt u
langs de tuinen geleid en zo kunt u ideeën opdoen voor uw eigen tuin.
De plattegronden en beplantingsplan-
nen van de tuinen zijn voor een gul-
den per stuk te koop. Verder zijn er tal-
loze tuinboeken, catalogi van kwe-
kers, video's etc. verkrijgbaar in de ge-
zellige coffeeshop.

Behalve modeltuinen ziet u bij Rob
Herwig ook borders in verrassende
kleurcombinaties, een zeer uitgebrei-
de moestuin, glad gescholen gazons,
veel grote en kleine vijvers en een
groot aantal bestratingsvoorbeelden.

De Modeltuinen in Lunteren zijn geo-
pend vanaf l mei tot en met de laatste
zaterdag in september. Toegang f7,50
inclusief de rondleiding per recorder.
Kinderen onder 12 jaar kunnen helaas
niet worden toegelaten.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1987 slechts f 20,-

BÖiï Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.
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