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Garage Groot Jebbink had veel bekijks

Onder toeziend oog van de heren Groot Jebbink sr. en jr. werd ter gelegenheid van de heropening en het
25-jarig jubileum, door de beide echtgenotes het nieuwe naambord, voorzien van het nieuwe logo, ont-
huld. De garage en de showroom ondergingen een uitbreiding met totaal 270 m , waarbij ook een was-
plaats voor auto's.
Velen kwamen de families Groot Jebbink feliciteren met deze heugelijke feiten.

Voetbalclub „Vorden" mag met eigen bus naar Europees voetbalkampioenschap!

Kort geding tegen KNVB ingetrokken
Partijen vonden elkaar op de valreep!
Toen de voetbalvereniging „Vorden" een paar maanden geleden de KNVB een keurig net briefje stuurde
met daarin het verzoek om 50 toegangskaarten voor het komende Europese voetbalkampioenschap kon
men niet vermoeden welk een nasleep dit op het oog „simpele verzoek" zou hebben.
Henk de Jonge bood in zyn brief namens „Vorden" de KNVB aan zelf voor vervoer te willen zorgen.
Tevens zou de Vordense voetbalclub zich garant stellen voor de handhaving van orde van de Vordense
voetbalsupporters. Kortom de „sociale kontrole" zou „Vorden" zelf voor haar rekening nemen.
Enkele weken nadat „Vorden" de bewuste brief had verzonden, gleed het antwoord van de KNVB by
Henk de Jonge in de brievenbus.

H oopvol werden de eerste regels door
hem gelezen. De KNVB stelde „Vor-
den" 50 toegangskaarten in het voor-

uitzicht. Blijdschap alom. De vreug-
de was echter van korte duur. Sterker
nog: de vreugde veranderde in woede,

want wat schreef de KNVB verderop
in de brief?
Mijne Heren, wij verplichten U om ge-
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AFSLUITEN
OVERWEGEN

In verband met onderhoudswerk-
zaamheden zullen de overwegen
Brandenborchweg op donderdag 16
juni 1988 van 7.30 tot 16.00 uur en On-
steinseweg op vrijdag 17 juni 1988 van
7.30 tot 16.00 uur afgesloten zijn voor
alle verkeer.

ILITAIRE
OEFENINGEN

Van 14 tot en met 16 juni 1988 zullen
er onder meer in Vorden militaire oe-
feningen worden gehouden. Er zal
geen gebruik worden gemaakt van
losse munitie.
Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen.

ouw-
VERGUNNINGEN

Op 31 mei j.l. hebben burgemeester en
wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:

- het regionaal woonwagencentrum
O/G, Spoorstraat 35 te Winterswijk,
voor het bouwen van drie bergin-
gen/sanitaire units op het perceel
Overweg 2-4-6;

- de Samenwerkende Kruisverenigin-
gen Vorden-Warnsveld-Zutphen,
Kiekebelt 3 te Warnsveld, voor het

bouwen van een kruisgebouw op
het perceel het Jebbink 15.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na verlening van
de vergunning bij het College van
Burgemeester en Wethouders een be-
zwaarschrift indienen.

HUISVUIL:
DONDERDAG

U kunt meewerken aan een scho-
ner milieu door:
- chemisch afval in te leveren op

de Ie en 3e maandag van iedere
maand tussen 16.00 en 17.00 uur
op het adres Zutphenseweg
50A;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

bruik te maken van het vervoer dat door
ons, de KNVB dus, wordt geregeld. U
kunt in onze bus plaatsnemen a raison
van 75 gulden per persoon. (Goede-
morgen zeg!) De prijs voor het toe-
gangskaartje wordt U apart in rekening
gebracht, die is niet bij die 75 gulden in-
begrepen.
Wel is een bedrag inbegrepen voor regi-
stratie en vervaardiging van de Oranje-
pas.

Woekerpryzen
Henk de Jonge, inmiddels witheet
over het „koopje" van de KNVB, ging
in beraadslaging met Corry ten Barge,
ook een Oranjeklant van de eerste or-
de. Beide heren waren het snel met el-
kaar eens. „Dit is toch te gek om over
te praten, dat pikken wij niet. Een be-
drag van 75 gulden voor een busreis
naar Gelsenkirchen of Düsseldorf,
kompleet afzetterij", zo vonden beide
heren. „Zoiets is niet aan de leden te
verkopen."
Genoemd tweetal liet het er niet bij
zitten en protesteerde heftig bij de
KNVB. Inmiddels werd de landelijke
pers van wat „Vorden" noemt woeker-
prijzen en de stellingname daartegen,
op de hoogte gebracht.
De voetbalbazen in Zeist weigerden
zich de les te laten lezen door een
klein amateurclubje uit de Gelderse
Achterhoek. Wat zij inmiddels wel de-
den was de prijs van de zogenaamde
combi-kaart tot 65 terug te brengen.
Zonder nadere uitleg. Een beetje
vreemd nietwaar!

Zeggen we „A", dan ook ,3"
De beide aktievoerders Henk de Jon-
ge en Corry ten Barge kntfl^n door.
„We hebben 'A' gezegd, darraok 'B'."
Het bestuur van Vorden gaf beide he-
ren toestemming om namens de kers-
verse 4e klasser een advocaat in de
arm te nemen.
En niet zomeer de eerste d^Kte. Mr.
Eric Vilé werd hun man. Vire die ooit
al eens voorzitter van de sektie Be-
taald Voetbal is geweest, een man die
als geen ander weet hoe het reilt en
zeilt in de Zeister bossen.
Eric Vilé klom in de pen en vroeg de
KNVB het hemd van de ...
- Hoe is het bedrag van 65 gulden sa-
mengesteld?
- Wat zijn de „overhead-kosten"?
Wat is het door OAD (de busonderne-
ming van de KNVB) berekende be-
drag voor de werkelijke reiskosten per
wedstrijd?
- Waarom mag een door de voetbal-
vereniging „Vorden" gehuurde bus
zich niet aansluiten bij en volledig
voegen naar het konvooi van OAD
bussen?
Vragen en nogeens vragen. De KNVB
schitterde inmiddels door het niet ver-
strekken van goed doordachte "ant-
worden".

De maat is vol
Voor Henk de Jonge en Corry ten Bar-
ge was de maat inmiddels vol. Men
was er intussen achtergekomen (de
bewijzen hebben beide heren in hun
bezit) dat de KNVB niet voor ieder-
een dezelfde normen hanteert. De
één moet een combi-kaart kopen, een
andere groep mag op eigen gelegen-
heid reizen. Een puinhoop van jewel-
ste, zo vinden beide heren. Trouwens
het afgelopen weekend was het voor
de Oranjesupporters die in Zeist een
toegezegd kaartje kwamen halen, echt
gezellig samen uit!
Enfin, om een lang verhaal kort te ma-
ken: „Vorden" spande een kort geding
aan tegen de KNVB waarin werd
geëist dat er alsnog 50 toegangskaar-
ten door de B ond aan Vorden beschik-
baar zullen worden gesteld en dat
„Vorden" niet verplicht is om met een
bus van de OAD te reizen.

Partijen alsnog tot een akkoord!
BÜ het ter perse gaan van dit nummer
bereikte ons het bericht dat het kort ge-
ding door „Vorden" op de valreep is in-
getrokken. De partyen kwamen tot een
akkoord. Henk de Jonge: „Door de
OAD is er een bemiddelingspoging ge-
daan.
De drie betrokkenen de KNVB, buson-
derneming OAD en „Vorden" /gn om
de tafel gaan zitten en er is een-voor ons
bevredigende regeling uit de bus geko-

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

men. Wjj krijgen van de KNVB 50
kaartjes voor de interland Nederland-
lerland op zaterdag 18 juni in Gelsen-
kirchen en kunnen daar met een „eigen
bus" naar toe. Uiteraard zullen we wel
de veiligheidsvoorschriften van de
KNVB in acht moeten nemen", aldus
Henk de Jonge.

SpÜtig

Eén duig is bijzonder jammer. Heel
voel hal m innen d Nederland werd zon-
dagavond in Studio Sport door presen-
tator Torn Egberts ervan in kennis
gesteld dat de kleine voetbaldwerg
„Vorden" een kort geding had aange-
spannen tegen de grote voetbalreus de
KNVB. De voetbalsupporters keken
reikhalzend uit naar het moment dat de
rechter zyn uitspraak zou doen.
- Maakt de KNVB nu inderdaad woe-
kerwinsten en /ün daardoor tienduizen-
den landgenoten „beetgenomen" of
stond de Bond in haar recht?

We zullen het nooit weten, want alles
werd „onder de tafel" geregeld. En om
in voetbaltermen te spreken: er is voor
open doel een schitterende kans gemist.
De KNVB behoeft zich voor de rechter
niet „bloot" te geven. Allemaal bijzon-
der jammer.
Goed, „Vorden" heeft zyn zin; de rest
van Nederland (lees voetbalsupporters)
zal ongetwijfeld met een kater blijven
zitten.
„A" zeggen houdt dan ook heslist niet
altijd in, zo is wel gebleken, dat er dan
ook ,3" gezegd wordt.

Eén ding is zeken volgende week zater-
dag zullen in elk geval 50 Vordense
voetbalsupporters de Oranje-elf in Gel-
senkirchen luid kunnen toejuichen!

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Dirk Rodenburg.

Ondertrouwd:
H.L. Klaassen en M J.M. de Gelder.

Gehuwd:
J.AJ. Liebrand en R.C. Bijenhof,
K.C. de Vos en M J. Quaars,
E.H. Hulshof en I.T.M. Berentsen,
J.M.J. Danhiez en A. van Loo.

Overleden:
E. Schouten-Harmsen, oud 84 jaar,
R.B. Lammers-Gol, oud 78 jaar,
D. Lubbers-Haverkamp, oud 93 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Hervormde Gemeente
Zondag 12 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 juni 10.00 uur ds. H. Westerink.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 12 juni 10.00 uur en 19.00 uur drs.
P.W. Dekker, H.A.

Weekenddienst tandarts
11 en 12 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, tel.
05735-2513. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Weekenddienst huisarts
11 en 12 juni Praktijk dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

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

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 11 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

W oningbou wvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. G alleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
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 14.00 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.

M o n u t a 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.

Openingstijden 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.

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak. Raadhuis-
straat 6, tel. 3405.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
g. o.h.Gashaard+keukenka-
chel. Tel. 2446.

• GEZOCHT:
Weekend en/of vakantie-
werk (11-7 / 4-8) in winkel
en/of huishouding. Tel. 2825.

• TE KOOP:
Gazelle maxi fiets (Bejaar-
den). Pr. Clauslaan 13, Vorden,
tel. 1806.

• BIEDT ZICH AAN:
2 Halve dagen hulp p.w. Tel.
2986 na 17.00 uur.

• TE HUUR:
2 caravans 4 a 5 pers. Eiffel-
gebergte in Monschau. G.
Roenhorst, Het Karspel 26,
Hengelo(G), tel. 05753-1745.

• TE KOOP:
Hammond toonwielorgel.
Thomasorgel met ingebouw-
deRithembox,Kipcaravanca.
3 a 4 pers. i.g.st. Tel. 05752-
2269.

• TE KOOP:
1V2 ha Kuilgras. Briefjes inle-
veren voor zaterdagmiddag
14.00 uur. J. Dijkman-Ban-
nink, Nijlandweg 2, Wilden-
borch.

.TE KOOP GEVRAAG D:
Boerderijtje of huis met
schuur in buitengebied
Hengelo, Vorden en omge-
ving. Brieven onder nr. 34-1,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TIJDENS DE BRADERIE IN
WICHMOND Grote play-
backshow Soundmixshow
op 2 en 3 juli. Opgave tot 15 ju-
ni tel. 05754-285.

• TE KOOP:
Motor cirkelmaaier, i.z.g.st.,
maaih. 47 cm, Prijs f 250,-.
Tel. 05735-3144.

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

Werk
in uitvoering
In verband met het uitvoeren van
werkzaamheden aan de NS-overweg
BRANDENBORCHWEG
in de gemeente VORDEN
gelegen aan de spoorlijn
ZUTPHEN-WINTERSWIJK
zal genoemde overweg
DONDERDAG 16 JUN11988
van 7.30 uur tot 16.00 uur of zoveel
langer'of korter dan noodzakelijk zal blijken,
voor alle verkeer gesloten zijn,
inclusief fietsers en voetgangers.
Het verkeer zal worden omgeleid.

Nederlandse)
Spoorwegenj

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

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Philip» draagbare
kleurentelevisie
14 CE 1000/10B
Met 37 cm/900, donker
getinte, in-line, QS, HiBri-
beeldbuis. 20 Voorkeur-
zenders. Muziekvermogen
3 W

Philips kleurentelevisie
21 CE 1550/10B
Met 55 cm/900 donker
getinte./lat square, in-line, QS,
HiBri-beeldbuis. Afstands-
bediening en teletekst.
40' Voorkeurzenders.
Geschikt voor 2000
karakters (80 x 25) (RGB).
3 W muziek-
vermogen. 1499*

Philips stereo kleuren-
televisie 24 CE 45797
30R
Met 63 cm/1100 flat square,
in-line, QS, HiBri-beeldbuis.
Computer controlled tele-
tekst. 90 Voorkeurzenders.
Met afstandsbediening.
Muziekvermogen

""" 1999,

BREDEVELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

tt aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 9,10 en 11 juni

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Verse
Hollandse
Aardbeien
500 gram

2,95

MAANDAG
13 juni

500 gram

Andijvie
panklaar 1.50

DINSDAG
14 juni

500 gram

Raapstelen
panklaar 1.50

WOENSDAG
15 juni

500 gram

Spitskool
panklaar 1,50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

W/e wordt er
Europees voetbalkampioen?
Wij weten het niet. Wel weten we
dat brood van de bakker die zelf
bakt lekkerder en verser is.

AAN B l E D l N G: (voor bij de buis)

Weekend gebak stuk van 6,25 v00r 5,75
DOlLlSSen van 4,50 voor ^F,"~

Vordense mik de echte NU 4,50
Penseetaartje NU 4,75

WARME BAKKERDebaktef

die zelf

elke dag

versbaki

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

gewone

Bief stuk
ongewoon lekker
250 gram

6,25

Salade van de week
Ham prei salade

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebr. gehakt
100 gram 1,65 100 gram

Katenspek
100 gram

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Bami + Nasi 1 k,io 6,25

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 k,io 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

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

Ijzersterke aanbieding:

metalen kruiwagens van 34,95 voor 27,95

3-delig schommelstel NU slechts 149,-

4-delig schommelstel 229,-

metalen glijbaan 169,-

OP=OP
SPEELGOED £* | l r"T"P R O
HUISHOUD EN ̂ % l i— ^ K ^fe
KADOSHOP O\JI— l L 110

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Ruige panlat p/m 1,-

Gesch. balkje 50/75 P/m 3,50
Gesch. balkje 32/50 P/m 1,95
Gesch. balkje 50/50 P/m 2,75

Balkhout en vloerdelen
Rabat en schroten betimmeringen

BOUWMARKT

TOI.II IIU C

TOLDUK - DOESBURG
TEL. TEL.
05755-1655 08334-71209
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Dankbaar en erg gelukkig zijn
wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Hendrik Arend

Roepnaam Arend

Arend, Elly en Mark
Teunissen-Haverkamp

1 juni 1988,
Lochemseweg 32,
7231 PH Warnsveld.

Hiermede willen wij iedereen
hartelijk bedanken voor de be-
langstelling die wij mochten
ontvangen bij ons 40-jarig hu-
welijk.

G J Voorhorst
G. Voorhorst-Brinks

B. v.Hackfortweg 8, Vorden.

Wij vonden onze trouwdag op
20 mei j.l. een geweldig fijne
dag.
Daarom willen wij iedereen be-
danken voor de vele felicita-
ties, de overweldigende be-
langstelling en de mooie ka-
do's.

Rudie en Marina
Steenblik-Onstenk

Lankhorsterstraat 11,
Wichmond.

„Linde", 4 juni, 35-jarig
huwelijksfeest.

Dank aan ieder die is
geweest.

Dank voor kaarten,
bloemen en geschenken.

Wij zullen hier nog
menigmaal aan denken.

Naasten en buurt brachten
alles voor elkaar.

Hun vriendschap maakte
ons écht een gelukkig
paar.

Martin Sterk en
Grietje Sterk-

van Nikkelen Kuijper

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

. IN-
PAKKEN

EN
WEG-

WEZEN

MalSOVlt gezond,
snel en voordelig afslanken.
Kost maar*f 1,75 per dag.
Exclusief verkrijgbaar bij

Echte Bakker
VAN ASSELT
<?IIIPHENSfWEG 18 VORDEN Hl 1384

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Op dinsdag 14 juni 1988
hopen wij met onze kinderen en ouders
ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren

Arend Megelink
en

Aaltje Megelink-Nijland

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.30-17.30 uur in „de Luifel'
Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

$ 7261 LS Ruurlo,
| Ruiterboschweg 5.

J^f-- *&• i^T- \&- \̂ >-. ̂ ^^ t^> î -- ̂ &\ \j&-. n^1. t

1963 1988
Op zondag 19 juni
hopen wij met onze kinderen
ons 25-jarig huwelijksfeest
te vieren.

Robert Larsen
J o Larsen -Kettelarïj

Praestemarken 33,
5892 Gudbjerg, Fijn Denemarken.

121/2 J3ar de s/gaar

Ben en Silvya
van harte gefeliciteerd

van Machte/d

Vorden, Wilhelminalaan 7

Touwtrekvereniging Vorden

1958 Uitnodiging 1988

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een

Receptie
ter gelegenheid van
het 30-jarig bestaan
van onze vereniging.

Wij hopen deze receptie te houden
op vrijdag 17 juni a.s. van 20.00 tot 21.30 uur
in café-rest. „'t Wapen van 't Medler",
A J. Eijkelkamp, Ruurloseweg 114, Vorden.

Vorden, juni 1988

Het Bestuur
Touwtrekvereniging Vorden

Verhuisd naar:
Burg. Gallestraat 10, Vorden

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten

- Arbeids Ongeschiktheiden Ongevallen

- Brand Opsta/ en Inboedel

- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve

- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

TOURINGCAR BUSSEN
Grootte: 20 - 30 - 40 - 45 -
5O - 54 - 58 en 63 personen

HAVI voorheen GTW reizen
Tel.: 05758-1334

Na een kortstondige ziekte overleed toch nog onver-
wacht, onze zorgzame vader en opa

Derk Lindenschot
WEDUWNAAR VAN W.H. LENSINK

op de leeftijd van 87 jaar.

Borculo: H.W. Hartelman-Lindenschot
HA. Hartelman

Alice en Johan
Rik

Vorden: J.W. Lindenschot
G.E. Lindenschot-Oldenboom

Doetinchem: Rita en Willem

Vorden: Dick

Warnsveld: Hans Wagenvoort

Wildenborch, 4 juni 1988
Nijlandweg 1, 7251 KK Vorden.

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden, waar woensdag 8 juni van
19.30 tot 20.00 uur gelegenheid bestaat tot condole-
ren en afscheid nemen.

De rouwdienst wordt gehouden op donderdag 9 juni
om 13.00 uur in de NH Kapel, Kapelweg 1 te Wilden-
borch, waarna de teraardebestelling zal plaats vinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden om 14.00 uur.

Nog vrij plotseling is overleden onze broer en zwager

Derk Lindenschot

op de leeftijd van 87 jaar.

H. Lindenschot

H.W. Lindenschot
J.H. Lindenschot-Blom

Vorden, de Stroet 8

Heden overleed onze lieve moeder

Derkje Haverkamp
WEDUWE VAN B. LUBBERS

op de leeftijd van 93 jaar.

«fc
rize dank gaat uit naar het verplegend en verzorgend
rsoneel van het verpleeghuis „Villa Nuova" te Vor-

den, voor de jaren lange liefdevolle verpleging.

J.H. Righart-Haverkamp
B. Lenselink-Lubbers

"orden, 1 juni 1988.

Correspondentie adres:
Kerkstraat 15, 7471 AE Goor.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Tot onze diepe droefheid moeten wij U kennis geven
van het overlijden van onze lieve vader en opa

Derk IMijenhuis
WEDUWNAAR VAN G.W. STEGERMAN

op de leeftijd van 78 jyar.

nanens de
kindoren en kleinkinderen.

7251 NM Vorden, 6 juni 1988
Lindeseweg 10.

Vader is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden, waar vrijdag 10 juni de rouw-
dienst zal worden gehouden om 14.00 uur.

Aansluitend zal de teraardebestelling plaats hebben
om 15.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

te huur: WINKELPAND VORDEN
Voor vele doeleinden geschikt

Burg. G alleestraat 44.
Thans gevestigd Te bevr.
Videotheek Tel. 08340-23860

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op.Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op stijlvolle wi j /ede u i tvaar t .

MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: Vorden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartverzekeringen:

A.d. Berendsen. Stiodi|k c>. Vorden. 05752-1844

Wlf doen mee aan het
grote voetbalf eest

Spaar nu mee
voor een GRATIS
VOETBAL

Bij HO- besteding (en bij nog van alles!) krijgt U een VOETBALBON gratis.
Spaar ze, want voor slechts 10 bonnen krijgt U een grote voetbal CADEAU!

ONZE AANBIEDINGEN MOGEN ER OOK ZUN!

DIT WEEKEND EXTRA VOORDELIGVOOR HET WEEKEND RECEPT:

R understoof lappen
500 gram

2 Voetbalbonnen gratis

gepaneerde
Schnitzel

TIP VOOR DE BOTERHAM

Schouderham
100 gram 1,79

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

Runderworst
500 gram 5,98

Droge Worst
aan stuk
100 gram 1,89

Monchou
rolletjes

varkansschnitzel gevuld
mat monchou kaas, verse

andijvie, asperges en
ontbijtspek

WOENSDAG:

Gehakt
h.o.h. soo g 4,98
runder 500 g 5,98

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

KEURSLAGER

ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321Verstand van

lekker vlees

Voor iedereen die van voetballen houdt
hebben wij een leuke EK-poster klaarliggen,
met wedstrijdschema om de stand bij te
houden. U krijgt deze poster bij aankoop van

1 zak Bolussen
van

of

1 droge worst
van

Echte Bakker
VAN ASSELT

Keurslager

VLOGMAN
zodat U tevens iets lekkers heeft
voor bij de buis.

Nieuwe huisvesting

Uitbreiding machinepark

Meer werk

Na de opening
van onze nieuwe drukkerij

is ons orderpakket toegenomen.
Gelukkig uiteraard,

wij zijn er erg blij mee,
doch om onze klanten
tot volle tevredenheid

te bedienen,
hebben wij vakmensen nodig.

C(»TIFIC»THOUM«

Bent U zo'n vakman
die één of meerkleuren drukwerk
kan maken op onze Miller 1 en 2
kleuren offsetpersen of GTO persen?

Neem dan kontakt met ons op
of kom vrijblijvend een kijkje nemen.

Tevens vragen wij met spoed een

Leerling offsetdrukker
(mnl./vr.)
MAVO of LTS Grafische opleiding vereist.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086



TE KOOP:

groot 0.94.20 ha
met 18.840 kg melk

Gelegen nabij de Almenseweg te Vorden.

Inl.: Makelaarskantoor o.g.

van Zeeburg
Tel. 05752-1531

Wij hebben plaats
voor een

Leerling
Banketbakker! ster)
voor opleiding 3e bediende

Banketbakkerij

J. Wiekart
Tel. 05752-1750

Vordens Dameskoor

Appeltaarten aktie
9-10-11 juni

Tevens donderdagavond
verkoop vanuit

het Dorpscentrum

Fons Jansen is een alledaagse naam.
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus voor c.v. ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

Topper:

Hét examervkado.
Roestvrijstalen velgen. Banden met zijreflektie.
Goedgekeurd veiligheidsslot. Dus zekerheid voorop.
Helemaal kompleet voor optimaal fietsplezier
Keuze uit ongelofelijk véél maten,
uitvoeringen en kleuren.

Vanaf 669,-
FIETS- EN BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2888

de fiets die je niet voelt

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

Alsjcvoorecntopmcrk kiest

verlang je ook de beste service

è
UW DEALER

Garage van Aalderen. Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230

VAN KRANTENWIJK
TOT MILJONAIR?

Ben je tussen de 11 en de 16 jaar?
Krijg je zakgeld? Verdien je regelma-
tig bij? Mooi zo. Speciaal voor jou
heeft de bank met de S een prima
spaarvorm: de Piek-Fijn Rekening.

Geld opnemen, contributies over-
maken, abonnementen betalen... dat
kan allemaal met je eigen bankpas en
-formulieren. Alle bankgemakken en
een extra hoge rente op de koop toe.

Daarnaast krijg je een handige
bankbox om je spullen overzichtelijk
in op te bergen, vier maal per jaar het
Piek-Fijn Magazine, boordevol
nieuws over pop, sport, strips, radio,
tv, posters, enz.

Als je zakgeld krijgt of begonnen
bent met geld verdienen, kom dan
even langs. Dat is een verstandige,
winstgevende stap in je loopbaan.

Begin goed met
een Piek-Fijn Rekening!

bondsspaarbank
Centraal en Astelijk 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.

Vordens Dameskoor

Appeltaarten
aktie

9-10-11 juni
Tevens donderdagavond

verkoop vanuit het
Dorpscentrum

JONGEMAN
GEVRAAGD
VOOR
VAKANTIEWERK

Leeftijd 16 tot 18 jaar

WASSERIJ
SIEBELINK
Tel. 1465

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

Oö juwelier
siemerink
oo opticien
.zutphenseweg 7 - vorden

E.K. VOETBAL
ZORG VOOR 'N LOGE-PLAATS

DAAR ZITJE
VAN TE KIJKEN

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit
tevoren

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje wilt
ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun of
dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de lijst exact
op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien van
ontspiegeld glas

K om gerust eens langs voor een goed advies.

Ig
HARMSEN
VAKSCHILDERS

S PALSTRAAT 1 7
HENGELO GLD. 05753-1292

11111 : :';)

Distrimex Pompen B.V. is een sterk groeiend be-
drijf en neemt een belangrijke plaats in bij de ver-
koop van pompen in de agrarische markt. Daar-
naast richting industrie/aannemerij en overheid.

Wij zoeken op korte termijn:

MAGAZIJNMEESTER
Taakomschrijving:
- Algehele organisatie van magazijn m.b.t. in- en

uitgaande goederen alsmede registratie daar-
van.

- Het samenbouwen van pompsets alsmede re-
paratie defecte pompen.-

- Organisatie en voorraadbeheersing onderde-
lenmagazijn.

Onze kandidaat kan geheel zelfstandig functio-
neren en heeft een opleiding genoten op MTS-
niveau.

Belangstelling? Schrijf z.s.m. aan:
Distrimex Pompen B.V., Edisonstraat 12
Postbus 498, 7000 AL Doetinchem

edisonstraatl2,pos!lius49BJODaliloetinclieni.telel 108340) 44124

"V-VIDEO
Wie SALORA kijkt, kijkt in de toekomst.
Wie SALORA kiest, kiest voor kwaliteit.

BREDEVELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

Bij inlevering van deze bon

Musli kruidkoek
voor 3,50

't winkeltje in vers brood en banket

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

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, fransporten in binnen- en
buitenland.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 9 juni 1988

50e jaargang nr. 10

Avondvierdaagse van start

l Bejaarden „de Wehme" doen mee. Verpleegsters en vrijwilligers helpen een handje
\ door degenen die niet kunnen lopen te verplaatsen in invalidenwagentjes.

Maandagavond is in Vorden de 21e editie van de door de gymvereniging „Sparta" georganiseerde avond-
vierdaagse van start gegaan. Er zijn twee afstanden, te weten de 10 of 5 kilometer. Deze eerste avond trok-
ken de 565 wandelaars richting het buurtschap Galgengoor.
Dit jaar bestaat de mogelijkheid om ook in het bezit tekomen van een dagspeld. Men kan dan één of meer-
dere avonden meelopen.
Dinsdagavond stond er een tocht in
de omgeving van Wichmond op het
programma; woensdag richting Kiets-
kamp, terwijl men donderdag in de di-
rekte omgeving van Vorden gaat wan-
delen. Op deze laatste dag is „het ver-
zamelen geblazen" op het schoolplein
van de school „Het Hoge".

Hier worden ook de medailles uitge-
reikt.
Daarna zullen de groepen zich opstel-
len voor de intocht.

Dé route daarvan is als volgt: school
„Het Hoge", Smidstraat, Zutphen-
seweg, Dorpsstraat, Insulindelaan,

Kerkstraat en het schoolplein bij de
basisschool Dorp. Hier zal de stoet
worden ontbonden.

Aan deze cht zullen de beide
plaatselijke muziekkorpsen „Concor-
dia" en „Sursum Corda" hun mede-
werking verlenen.

Route
Avond 4-daagse
3e en 4e avond + Intocht

3e dag (Kiefskamp)
5 km start
L.a. Kerkstraat - l.a. Insulindelaan - r.a.
Molenweg - r.a. Stationsweg - voorrangs-
weg oversteken - l.a. ri. kasteel - bij kasteel
r.a. - einde pad l.a. - klinkerweg oversteken
- laantje volgen - l.a. Waarlerweg - bospad
l.a. - einde pad r.a. (Schimmeldijk) - l.a.
Schuttestraat - Schuttestraat volgen - over
brug l.a. ri. kasteel - weg volgen - r.a. Hor-
sterkamp - r.d. Stationsweg - l.a. Molen-
weg - l.a. Insulindelaan - r.a. Kerkstraat -
FINISH.

10 km start
L.a. Kerkstraat - l.a. Insulindelaan - r.a.
Molenweg - r.a. Stationsweg - voorrangs-
weg oversteken - l.a. ri. kasteel - bij kasteel
r.a. - einde pad l.a. - klinkerweg oversteken
- laantje volgen - l.a. Waarlerweg - bij split-

sing links aanhouden - bospad r.a. - klin-
kerweg r.a. - verharde weg oversteken -
einde pad l.a. - verharde weg r.a. (Liefe-
rinkweg) - zandweg r.a. (Kiefskampweg) -
zandweg volgen - bospad r.a. - einde bos-
pad r.a. - voor witte slagboom l.a. - verhar-
de weg r.a. (Lindeseweg) - l.a. Waarlerweg
- verharde weg volgen - r.a. Schimmeldijk -
l.a. Schuttestraat - Schuttestraat volgen -
over brug l.a. ri. kasteel - weg volgen - r.a.
Horsterkamp - r.d. Stationsweg - l.a. Mo-
lenweg - l.a. Insulindelaan - r.a. Kerkstraat
- FINISH.

4e dag (Vorden)
5 km start
R.a. Kerkstraat - r.a. Burg. Galleestraat -
l.a. het Jebbink - r.a. Mispelkampdijk - r.a.
het Wiemelink - l.a. Burg. Galleestraat -
r.d. Enkweg volgen - l.a. Ruurloseweg -
voorrangsweg oversteken (Schuttestraat) -
Schuttestraat volgen - r.a. Vordensebos-
weg - l.a. Boslaantje - bospad r.a. - pad vol-
gen - klinkerweg volgen (Jachtlust) - voor-
rangsweg oversteken - Nieuwstad volgen -

l.a. Nieuwst^^aadhuisstraat - l.a. het
Hoge - INTOCHT.

10 km start
R.a. Kerkstraat - r.a. Burg. Galleestraat -
l.a. het Jebbink - r.a. Mispelkampdijk - Mi-
spelkampdijk volgen - voorrangsweg over-
steken (v. Lennepweg) - r.a. Lekkebekje -
zandweg r.a. (de Berkel) - l.a. Oude Zut-
phenseweg - r.a. Kerkhoflaan - r.a. Indu-
strieweg - r.d. spoorpad - l.a. Almenseweg -
l.a. Burg. Galleestraat - r.d. Enkweg volgen
- l.a. Ruurloseweg - voorrangsweg overste-
ken (Schuttestraat) - Schuttestraat volgen -
r.a. Vordensebosweg - l.a. Boslaantje - bos-
pad r.a. - pad volgen - klinkerweg volgen
(Jachtlust) - voorrangsweg oversteken -
Nieuwstad volgen - l.a. Nieuwstad/Raad-
huisstraat - l.a. het Hoge - INTOCHT.

De route van de intocht start bij het Ho-
ge en zal verder lopen via de Smid-
straat-Zutphenseweg-Dorpsstraat-In-
sulindelaan-Kerkstraat-Schoolplein.
De EHBO afd. Vorden is alle vier avon-
den aanwezig en verleent haar mede-
werking.

Hengelaarsvereniging bestaat 40 jaar

„4de Snoekbaars' misschien wel
gezonder dan de vis"
Wim Sessink, sekretaris van de deze week jubilerende hengelaars-
vereniging „de Snoekbaars" kwam wel tot een zeer opmerkelijke uit-
spraak toen h|j zei dat ,,'de Snoekbaars' misschien wel gezonder is
dan de vis". Sessink bedoelde hiermede te zeggen dat de vissers in
Nederland nogal eens te kampen hebben met verontreinigd viswater,
waardopr de vissen op zich ook niet honderd procent gezond zijn.

Toch heeft men daar in deze regio niet
over te klagen. Wim Sessink: „Wij
vissen veelal in de Berkel en de Veen-
goot. Daar is het water gewoon goed.
In de IJssel gaat ook nog wel. Een stuk
beter dan voorheen. In hetTwenteka-
naal ligt dat anders. Hier wordt ons
geadviseerd uit dit water geen vis te
consumeren."

Sociale kontrole
Binnen het bestuur van „de Snoek-
baars" is men overigens goed tevre-
den over het gedrag van aanwonen-
den aan rivieren en kanalen. „Vroeger
was iedereen er erg gemakkelijk in om
maar van alle troep te lozen. Je merkt
momenteel bijvoorbeeld dat bij de

boeren, die aan het water wonen of in
de buurt daarvan, terdege het besef
aanwezig is dat er bepaald normen in
acht moeten worden genomen. Men
werkt goed mee om het milieu in
stand te houden. Bovendien is er dan
nog de sociale kontrole. Gaat er toch
iemand zijn boekje te buiten, dan we-
ten de vissers al heel snel wie het ge-
daan heeft. Men is daar zeer attent
op", zo zegt sekretaris Wim Sessink.

Grote vereniging
De hengelaarsvereniging „de Snoek-
baars" behoort met zijn ruim 400 le-
den tot één der grootste, zo niet de
grootste, verenigingen van Vorden.
De meeste leden variëren in leeftijd

tussen de 35 en 60 jaar. Het aantal
jeugdleden valt tegen.

Voorzitter Derk Wuestenenk daar-
over: „Momenteel hebben we zo'n 20
jeugdleden. Veel te weinig. Ooit had-
den we er 60. De terugloop van jeugd-
leden is een tendens die je in heel Ne-
derland ziet. Het is niet zozeer het
tientje kontributie wat de jeugd jaar-
lijks moet betalen, het zijn meer de
bijkomende kosten die je er bij moet
rekenen. Als je de 'spullen' goed voor
elkaar wilt hebben dan ben je toch al
gauw een paar honderd gulden kwijt.
We hebben natuurlijk ook leden die
met honderd gulden klaar zijn. Die
echt voor de lol een lijntje uitgooien
zonder verdere aspiraties te hebben.

Als ik bij mijzelf kijk. De attributen die
ik heb kosten toch al gauw 'n lieve
duit! Nu ben ik zelf dan ook een
zeer fanatiek sportvisser. Als ik de
kans krijg ga ik wel twee of drie keer in
de week vissen", aldus Derk Weusten-
enk die wat betreft het geringe aantal
jeugdleden nog aanvoert dat de jeugd
uit veel sporten kan kiezen. „Zijn er
meer sportverenigingen bij de jongen
of het meisje 'in beeld', dan spelen de-
kontributies uiteraard wel een rol", al-
dus Weustenenk.

Geen eigen viswater
Het bestuur van „de Snoekbaars" koe-
stert al jarenlang de wens om ooit nog
eens over een eigen viswater te kun-
nen beschikken.
Sekretaris Wim Seesink „vist" tijdens
ons gesprek een brief uit de jas die hij
zojuist (voorzitter Derk Weustenenk
wist nog nergens van!) van het ge-
meentebestuur heeft ontvangen,
waarin het college schrijft dat men „de
Snoekbaars" nog niet aan een eigen
viswater kan helpen.

In de naaste toekomst is er niets, zo
laat B&W weten. De heren Sessink en
Weustenenk vinden het niet hebben
van een eigen viswater een groot na-
deel. „De afstanden zijn te groot, daar-
door wordt het vervoer weer duur. De
Veengoot hier heeft wel goed viswa-
ter, maar is teveel begroeid. Daardoor
zijn er hele stukken niet geschikt om
te vissen", zo vinden beide heren. Ze
hopen nu maar dat er hier of daar wat
zand wordt ontgraven zodat er „wa-
ter" ontstaat.

Medici
„De Snoekbaars", veertig jaar geleden
in het toenmalige café „de Zon" bij
„Tante Netje" opgericht, heeft in de
loop der jaren al heel wat leden op ad-
vies van de plaatselijke medici aange-
meld gekregen. „Mensen die druk
zijn, het wat kalmer aan moeten doen,
daarvoor geeft het vissen in de natuur
een prima stuk ontspanning", zo vindt
ook voorzitter Derk Weustenenk.

„De Snoekbaars" kan zich, hoewel ze
geen gemeentelijke subsidie ont-
vangt, financieel goed bedruipen. De
leden betalen jaarlijks 25 gulden kon-
tributie. De helft van de kontributies
is bestemd voor de diverse federaties
die de wateren hebben gepacht. In
Vorden heeft men veelal te maken
met het „Pootvisfonds van de Berkel",
de „beheerseenheid TwenteJmaal"
en met „Ons Nederland".

Jaarlijks worden er zo'n 12 wedstrij-
den georganiseerd, hetzij in onderling
verband, hetzij tegen naburige vis-
clubs. ^fc

Receptie
Ter gelegenheid van het 40-jarig be-
staan geeft „de Snoekbaars" zaterdag-
middag 11 juni een receptie in „de Her-
berg".

NIEUWS IN 'T KORT

• KPO reisje
Dit keerging de bustocht naarDeven-

ter. Daar werd de eerste koffiestop ge-
houden, en tevens werd het speel-
goedmuseum bezocht. Allen de bus
weer in, richting Elburg.

Na de lunch bezocht men de tuinen
van Dr. Vogel, wat heel leerzaam was.

Helaas was de regen een grote spel-
breker. Maar niet getreurd, de stem-
ming bleef goed. Het eindpunt van
deze dag was een heerlijk diner, wat
alles weer goed maakte. Dus alles bij
elkaar toch een gezellige dag!

Voorbereiding Jubileumviering
Prinses Julianaschool
Wildenborch in volle gang
Zoals bekend viert de Prinses Julianaschool in de Wildenborch deze
maand haar 75-jarig jubileum, welke op zaterdag 25 juni feestelijk ge-
vierd zal worden.
Een speciaal daartoe in het leven geroepen jubileum-commissie
heeft bergen werk verzet om te trachten alle oud-scholieren te berei-
ken en hen uit te nodigen voor het bijwonen van een reünie.

Voorzitter Herman Klein Brinke hier-
over: „Zover we hebben kunnen na-
gaan kwamen er zo'n 630 mensen
voor een uitnodiging in aanmerking.
We zijn bijzonder verheugd dat hier-
van ruim 500 oud-leerlingen hebben
gereageerd; een zeer hoog percenta-
ge.
Zo hebben we bericht ontvangen van
de 84-jarige Herman Eggink, die in
Amerika woont en bij de oprichting
van de school één van de eerste leer-
lingen was. H ij heeft toegezegd om op
25 juni naar Vorden te willen komen.
Ook uit Canada en zelfs vanuit N-ige-
ria komen oud-scholieren naarde reü-
nie, zo is ons toegezegd.
De komende dagen gaan we alles defi-
nitief op een rijtje zetten, 's Middags
bij het Officiële gedeelte zullen zoals
het zich thans laat aanzien zo'n 350
personen aanwezig zijn. Voor 's
avonds worden 300 personen ver-
wacht."

Jubileumboekje
De festiviteiten beginnen die bewuste
25e juni 's middags. Nabij de school
wordt een grote tent geplaatst, waar
zich het gehele gebeuren zal afspelen.
Voorzitter Herman Klein Brinke zal
een kort openingswoord spreken,
waarna de receptie zal worden gehou-
den. De bezoekers zullen dan tevens
een jubileumboekje over „75 jaar Prin-
ses Julianaschool Wildenborch" aan-
geboden krijgen. Het boekje vermeldt
naast vele foto's, tal van anekdotes en
zal in de jubileumweek van de pers
verschijnen. Er is gelegenheid in de
school een expositie te bezichtigen.
Tegen de avond bestaat er voor de
reünisten gelegenheid „oude koeien"
uit de sloot te halen. De inwendige
mens kan middels de barbecue ver-
sterkt worden. Het avondprogramma
wordt geheel verzorgd door leerlin-
gen en oud-leerlingen. Sketsjes, lied-
jes, kortom een bont allerlei.

Rijschool Oortgiesen verwierf
het Bovag-predikaat

Auto- en M otorry school Oortgiesen uit Vorden heeft het lidmaatschap van de Bovag ve worden. Dit impli-
ceert dat de Vordense rijschoolhouder volledig voldoet aan de steeds strenger wordende eisen, die de Af-
deling Auto- en Motorrijscholen van de landelijke Bovag-organisatie stelt.

De thans met het predikaat Bovag-rij-
school uitgeruste Auto- en Motorrij-
school Oortgiesen is in 1980 gestat met
één auto, maar spoedig daarna werd
een tweede auto met automaat aange-
schaft om de keuze van de leerling te
vergroten. Om een zo compleet mo-
gelijke rijopleiding aan te bieden werd
medio mei 1985 een motor aange-
schaft en korte tijd later naast deze
zware motor ook nog een lichter type
om iedereen van dienst te kunnen
zijn.
Eveneens op het gebied van de theo-
rieopleiding worden de meest moder-
ne methodieken toegepast, hetgeen
ook tot uiting kornt in het feit, dat in
de eigen theoriezaal van het oplei-

dingsinstituut - Brinkerhof 82 in Vor-
den, tel. 05752-2783 - een aan deze
opleiding aangepaste computer staat
opgesteld, waardoor les kan worden
gegeven op de wijze, waarop het theo-
rie-examen wordt afgenomen, het-
geen voor deze omgeving uniek is.

Bromfietsers
Uniek is ook de mogelijkheid voor
jongeren van nog geen 16 jaar zich
reeds in de theorie voor bromfietsers
te bekwamen, zulks vooruitlopend op
de komende bromfietswet.

Kwaliteit
De eisen, die de Bovag stelt, worden

feitelijk steeds strenger onder druk
van de overheid, die zelf ook geregeld
strengere eisen telt, niet alleen aan de
uitrusting van het opleidingsinstituut,
maar ook aan de vakbekwaamheid
van de rijschoolhouders, waardoor
zekerheid wordt verkregen dat de
kwaliteit van de opleiding op hoog ni-
veau wordt gehandhaafd.

Nu Auto- en MotorrjjschoolOortgiesen
ruimschoots aan deze eisen bujkt te vol-
doen, is haar het predicaat „Bovag-rjj-
school" verleend, hetgeen de leerlingen
uit Vorden en wjjde omgeving hoge
kwalitatieve eigenschappen aan de rij-
opleiding garandeert.



340 Serie 1.400 motor:
340 DL nov. 1984, 27.000km, 5-deurs, blauw metallic
340 W nov. 1985, 45.000 km, 3-deurs, rood/spec. striping
340 W febr. 1987,16.500 km, 5-deurs, spec. uitvoering, wit
340 DL maart 1988, 4.000 km, Sedan, lichtblauw metallic

340 Serie 1.700 motor:
340 DL sept. 1985, 83.000 km, 3-deurs, wit
340 DL nov. 1985, 29.000 km, 5-deurs, licht groen
340 GL jan. 1986, 25.000 km, Sedan, rood

340 Diesel:
340 DL nov. 1985, 87.000 km, 3-deurs, spec. uitvoering/wijnrood
340 DL jan. 1986,96.000 km, 3-deurs, spec. uitvoering/l.groen metallic

360Serie 2.0Ltr motor:
360 GLE sept. 1983, 78.500 km, Sedan, rood metallic
360 GLE dec. 1984, 114.500 km, Sedan, sunroof, trekhaak, d.blauw
360 GLE juni 1985, 77.000 km, Sedan, zilver metallic
360 GLE april 1986, 86.000 km, Sedan schuif/kanteldak, LPG, l.blauw
360 Inj. april 1987, 21.000 km, Sedan, trekhaak, smoke zilver
360 Inj. mei 1987, 61.500 km, Sedan, LPG, sunroof, grafit metallic
360 Inj. april 1987, 70.000 km, 5-deurs, LPG, trekhaak, grafit metallic

240 Serie:
240GL Station 1984,91.000 km, 5-deurs, LPG, trekhaak, radio, l.gr.m.
240 GL Diesel 1985,139.000 km, 5-deurs, radio/cas.r., d.grijs metallic
240 GL 1979,145.000 km, 4-deurs, LPG, trekhaak, bruin

740 Serie:
740 GL Diesel 1984,178.000 km, 4-deurs, blauw metallic
740 GL Estate 1986, 71.500 km, 5-deurs, LPG, trekh., RC, Beige met.

Peugeot 505 GR Break 5.000 km, 5-deurs, blauw (nw.pr. f 44.000,-)

VW Polo 1.3 1987,12.000 km, 2-deurs, d.blauw, trekhaak

vor-vo BDVAG

Automobielbedrijf Deunk-Hendriksen
Groenloseweg 13A - Ruurlo -Telefoon 05735-2743

Telefoon b.g.g. 05735-2808
05430-18449

De best gesorteerde baby speciaalzaak
in Oost-Reder land...

En niet te vergeten elke week
weer speciale aanbiedingen.
Bijvoorbeeld:

AANBIEDING
DUBBELDOEL
KUBUSSTOEL
• Als kinderstoel en tafeltje met

los stoeltje te gebruiken.
• Moderne vormgeving.
• Stevig verlijmd, dus zonder

schroefnoppen aan zijkant.
• Van geheel wit duurzaam

MDF-materiaal.
BABY-CENTER PRIJS 175,-

BABY
CENTER
ZUTPHEN

Schiipstoel 5, Zutphen, 05750-14394

Gevraagd: medewerker
op loonbedrijf

MAS en diploma spuiten in de landbouw
strekt tot aanbeveling.

Schriftelijke sollicitaties aan

Loonbedrijf

D. Dales
Molenweg 5 - 7004 HL Doetinchem

Weekblad Contact voor zonnige aanbiedingen

BINNENKORT OOK IN AALTEN |

l
&5$

"M

m

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. Uitzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

„'N IBINK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

JanZoeteman J r.

Weekblad
Contact

uw
onmisbare

reclame-maker!

DAMES - HEREN
STREEPSHORTS

Kleuren: rood-wit, lila-wit, marine-wit
kobalt-wit, groen-wit.

Merk: Combath

FOCUSPRIJS

TOT ZIENS BIJ FOCUS ««"SS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO LOCHEM

Weekblad Contact
goed gelezen

Voor het 12e jaar:

NORMAAL
IN TOLDIEK

OP VRIJDAG 24 JUNI
VOORVERKOOP a f 17,50 (wees er snel bij)

• Café „De Herberg" Vorden
• Café „De Zwaan", Hengelo
• Café „Sesink", Baak
• Café „De Engel", Steenderen

• Café „'t Winkeltje", Zutphen
• Café „De Ruif", Hoog Keppel
• Jeugdsoos Flophouse, Toldijk
• Piatenshop Sutterland, Doetinchem

VOORPROGRAMMA:

THE Q (ex 065)

HANSKA DUO

PHNNEVDEEL
VOOR UW COMPLETE INTERIEURVERZORGING

Wij moeten plaats maken voor de allernieuwste kollektie.
Daarom GROTE OPRUIMING in COUPONNEN
Kamerbreed tapijt, allemaal kwaliteitstapijt.
Tegen zeer lage prijzen en GRATIS GELEGD!

Neem de maat en laat voor U reserveren!

6,90 MTR KATOEN, BEIGE VAN 1097,- VOOR 398.
6.00 MTR WOL, D. BRUIN VAN 1644,- VOOR 598,
4,30 MTR 30% WOL, 70% NYLON, BEIGE VAN 641. VOOR 298,-
5,40 MTR HOOGPOLIG NYLON, BEIGE/BRUIN VAN 1021,- VOOR 398.-
4,00 MTR HOOGPOLIG NYLON BEIGE/BRUIN VAN 1316,-VOOR 498,-
3,75 MTR HOOGPOLIG NYLON GOUDKLFUR VAN 596,- VOOR 198,-
5,00 MTR HOOGPOUG ' 'LON D. BRUIN VAN 1145. VOOR 398,-
4,75 MTR HOOGPC UG N LON BEIGE/GOUD VAN 850,- VOOR 398,-
7.00 MTR FRISÉ T'-°!JT. BI:IGE /ZILVER VAN 1323. VOOR 598,-
2,35 MTR KATOE^ ZILVERGRIJS VAN 388.- VOOR 198,-
4,50 MTR KAT° BEIGE VAN 1066,- VOOR 498,-
5.25 MTR HOOGPOLIG NYLON, D. BEIGE VAN 1517, VOOR 698,-
6,10 MTR HOOGPOLIG NYLON VAN 1518 VOOR 698,-
5,00 MTR VELOURS NYLON, D. BRUIN VAN 1245. VOOR 598.-
3,70 MTR NYLON, L. GRIJS VAN 363,- VOOR 198.
2.30 MTR VELOURS, L. BEIGE VAN 228, VOOR 98.-
3,55 MTR SLAAPKAMER TAPIJT, L. GRIJS VAN 280,- VOOR 98,-
1,40 MTR SLAAPKAMER TAPIJT, BEIGE VAN 110. VOOR 38,-
2,90 MTR SLAAPKAMER TAPIJT, BEIGE VAN 203. VOOR 98,-
5,90 MTR NYLON, GROVE NOP VAN 820, VOOR 398,-
2,60 MTR NYLON, D. GRIJS VAN 410,- VOOR 198.-
6,00 MTR NYLON, BEIGE VAN 834,- VOOR 398,

4,50 MTR 25% WOL, 75% NYLON VAN 603,-VOOR 298,-
2,30 MTR NYLON, BEIGE VAN 227. VOOR 98,-
4,30 MTR NYLON, GRIJS VAN 426. VOOR 198,-

Graag tot ziens in

PHNNEVDEEL
ME U l EL- EN WJTENHUIS.

hengelo(gld) ruurloseweg-2.



OMDAT U ZO ORAA6 NAAR
D/E OK-INRUILWAGÊNSHOW

GAAT, HOEFT U NOG GEEN

165 KM. PER ÜÜP TE PIJOEN

MENEER!

v/d Kooi

OK-INPUIDVAGENSHOW
12 KM

Of u nu naarlokio of Torremolinos op
vakantie wilt,wij hebben 'n betrouwbare auto voor u.

GRATIS
ML/TECTYL
pp iedere
inruilwagen

K

AUTO'S OM ZO MEE WEG TE RIJDEN

^UÏLWAGEN
bij

OPEL SERVICE W. J.^KOOI
in LOCHEM

op 9 -10 - 11 juni 9 -10 juni van 9.00 tot 21.00 uur
11 juni van 10.00 tot 17.00 uur

BIJ VAN DER KOOI GEBEURT HET WEER. 3 DAGEN LANG
VERLAGEN WIJ ONZE TOCH AL LAAG GEPRIJSDE
INRUILAUTO'S DRASTISCH IN PRIJS.

Met als klap op de vuurpijl, voor de 1e 10 kopers van een gebruikte
auto, boven de / 7500,-, een geheel verzorgde reis naar de Opel-fabrieken
in Duitsland. Bovendien krijgt iedere auto geheel gratis, 1e een complete
ML-Tectyl beurt (vast klaar voor de komende winter), 2e een grote beurt
3e 3 maand 100% v/d Kooi GARANTIE, 4e indien nodig APK-gekeurd.

WIJ NODIGEN IEDEREEN UIT OM TE KIJKEN
EN TE VERGELIJKEN!
EN OOK U ZULT TOT DE CONCLUSIE KOMEN:
DE INRUILAUTO'S VAN v/d KOOI
- DIE ZIJN PAS MOOI - Tot ziens op 9, 10 en 11 juni.

Uw gastheren
tijdens het festival

W.J. v.d. Kooi Riek Bier Han Rouhof

OPEL

OFF OPEL EN ISUZU DEALER

Zoals altijd is de koffie warm en de frisdrank koud
DE OPEL-DEALER. ZEKERHEID VOOR ALLES.

OPEL SERVICE W. J.32?KOOI
Tramstraat 13-31 ,7241CH LOCHEM.

Tel. 05730-25 55. OFF OPEL EN ISUZU DEALER

^f

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

METAALDRAAIJERIJ VORDEN B.V.

Postbus 105 - 7250 AC Vorden Telefoon 05752-2617

MEVO is een modern toeleveringsbedrijf en is gespecialiseerd
in het vervaardigen van fijnmechanische produkten.
De MEVO werkt met hooggekwalificeerd personeel
en beschikt over de meest moderne machines.
Werknemers worden binnen een modern, groeiend bedrijf
uitstekende perspectieven geboden.

Wij kunnen op korte termijn plaatsen:

CNC DRAAIERS (m/v)
Belangstellenden die MTS Werktuigbouw of LTS met Bemetel hebben,
kunnen solliciteren.
Onze voorkeur gaat uit naar iemand, die ervaring heeft in CNC draaien.
Er zijn echter ook mogelijkheden om hierin opgeleid te worden.

Wij bieden: - goede secundaire arbeidsvoorwaarden,

- goede en prettige werksfeer
jn een jong en enthousiast team,

- ruime opleidingsfaciliteiten,

- een goed salaris met een extra vergoeding
voor het werken in het 2-ploegen systeem.

Geïnteresseerden kunnen zich voor meer informatie
wenden tot W. Pronk (afd. Personeelszaken).
Overdag te bereiken onder nr. 05752-2617
en 's avonds onder nr. 055-422780.

Werkgroep G .O J.
zoekt nog steeds

gastadressen
voor jongeren.

Voor info tel. 05753-2238.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

nu voorAKTUELE MODE
AANTREKKELIJKE PRIJSJES

Japonnen k/m en z/rr\ vanaf 69,—

Regenmantels van 159,- NU 129,—

Rokken vanaf 69,—

Jacks vanaf 98,—

Herenjacks van 159,- NU 129,—

Kinderjacks 69,— en 89,—

Sweatshirts vanaf 25,—

Vrijdags open tot 9 uur
ook van 6-7 uur

Deze week bij

M odecentrum

KOPJE KOFFIE
GRATIS

Ruurlo

Li<v,

r

A
VO^Y- ^* - .rt-lVl*

nN^tb *<C f4k£w*
Anita
Dames schoen
verschillende
modellen en kleuren

Heren pantalons
alleen wol/terlenka

in vele modellen en
maten. Uitzoeken maar!
Alleen deze week

30% KORTING
dus nu reeds v.a. 39,50

\\

Zweedse klomp

met ideale pasvorm.
Volnerf en leren kap.
Ook voor kinderen
maat 26 t/m 45 Q
div. kleuren, v.a. ̂

Kinder T-shirts
met leuke fel kleurige
bedrukking op de
voorkant!

Tuunteprijs15,-

WEEKTOPPER 7f50

adidas \M
JOCHIES

AMTONIO
PAOLO

MEPHISTO

•1$' *
nekec

cHnoccf3o

Swaeters

met turtle hals
in vele kleuren

Tuunteprijs 35,-

WEEKTOPPER 25,-

Sportschoen

Brownies

loopt goed
vanaf maat 25 V m 46

vanaf 25,-

De Tuunte: ook voor schoenen
kwaliteitsgarantie - de beste service

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag.

'Pinoccfuo
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

cPinoccfiïo
Woph»tm»rti!

Scheggertdijk 10
Almen Tei.: 05751-1290

ÏORECA BUI EN CEN: 'RUM
Voor uw feesten van klein tot groot.
Wij verstrekken U gaarne, vrijblijvend, informatie

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

ZATERDAG 11 JUNI

HAM -PARTY
7e editie!

Tuinfeest in de ruimste zin des woords, in en om de
kampeerboerderij van de familie Wagenvoort,

Dennendijk 12.

Op een boven het zwembad gebouwd podium treden
o.m. op:

FRATSEN: Twentse revolutie op 30 m2

(Winnaar Keifestival Lochem)

BERT SIEBELINK: Vordense troubadour in
Party-stemming

JAAP V.d. BROEK: Hollandse kruising van
Mike Oldfield en Jon Anderson.

PAZZO: Opwindend Nijmeegs triootje met voorspel,
naspel en climax!

Aanvang 20.30 uur / Entree f 7,50

Organisatie: Stichting HAM-PARTY
Party-Organisatie-Planning
Postbus 121 - 7250 AC

VORDEN



VORDENSE SPORT FEDERATIE (VSF) PROBEERT KRACHTEN TE BUNDELEN

Pogingen om een 'Vordens Sportpark'
van de grond te krijgen
De afgelopen weken is er in V orden druk gespekuleerd hoe het nu verder moet met de sport. Kan de voet-
balvereniging V orden gaan bouwen? Wat gaat er gebeuren met het zwembad? Kortom overal kun je
beluisteren dat er eens 'gepraat' moet worden. Maar wie neemt hiertoe het initiatief?
Wel, er schijnt licht in de duisternis te komen, want de Vordense Sport Federatie (VSF) heeft het voortouw
genomen en een aantal belanghebbenden aangeschreven om te trachten op één lijn te geraken. Binnen-
kort zal er achter 'gesloten deuren' een gesprek plaatsvinden waaraan zal worden deelgenomen door het
gemeentebestuur, de Stichting Vordens Sportpark, de bad- en zweminrichting In de Dennen, de voetbal-
vereniging Vorden, de Stichting Onroerend Goed voertbalvereniging V orden, het Vordens Tennis Park
(VTP) en door de initiatiefnemers de VSF zelf.

De VSF komt niet met lege handen
naar deze bijeenkomst. De heren R.J.
Jansen van den Berg en H.C.J. van
der Linden, resp. voorzitter en sekre-
taris van de VSF hebben een duidelij-
ke visie op het toekomstige sportge-
beuren.

Centralisatie

Voorzitter Jansen v.d. Berg: "Het doel
is om de sport zoveel mogelijk te cen-
traliseren. Dus een gezamenlijk Vor-
dens Sportpark waarbij rekening
dient te worden gehouden met de
specifieke 'doelen' van de betreffen-
de verenigingen. Van de hele affaire
golfbaanprojekt hebben we één ding
duidelijk geleerd, nl. dat we eerder de
neuzen bij elkaar moeten steken. Het
uitgangspunt is om de 'zieke patiënt'
(het zwembad) in ons dorp door de fi-
nanciële problemen heen te helpen.
Het zwembad In de Dennen moet op
de huidige plek blijven. Wat we dus
moeten doen is het Vordens Sport-
park anders situeren waardoor we ook
't zwembad 'dichter bij' de bevolking
kunnen brengen", althans zo zien wij
dat. 'Tegenover het huidige gemeen-
telijk sportpark ligt een stuk grond
tussen de Lochemseweg/Ruurlose-
weg/Oude Borculoseweg waarop nog
steeds de bestemming 'sport' rust. In
onze filosofie willen we daar graag het
nieuwe Vordense Sportpark zien ver-
rijzen." (Tussen haakjes die bewuste
plek is eenjaar of tien geleden in Vor-
den ook al eens ter sprake gekomen.
Het 'feest' ging toen vanwege een te
hoge vraagprijs voor de grond riiet
door, red.).

Fietspad

De argumenten dat het huidige sport-
park te ver van het dorp af ligt waar-
door met name de jeugd de gevaarlij-
ke Ruurloseweg moet berijden, snijdt

over één of twee jaar volgens de VSF
geen hout meer aangezien onlangs
door het gemeentebestuur bekend is
gemaakt dat de kans groot is dat er
nog dit jaar goedkeuring verleend
wordt voor het aanleggen van een
fietspad langs de Ruurloseweg waar-
na over een paar jaar dit fietspad daad-
werkelijk aangelegd kan worden. Ook
van groot belang voor de jeugd die
fietsend het zwembad bezoeken.

Breed scala van sport

De gedachtengang van de bestuur-
ders van de VSF reikt verder dan de
komende jaren. "We willen een zo
breed mogelijk scale van sport aan
kunnen bieden. Naast voetbal en
zwemmen denken we aan tennis, at-
letiek, hockey en andere takken van
sport. In feite rekening houden met
de behoefte aan sport in Vorden voor
het jaar 2000. Neem bij voorbeeld de
tennisvereniging. Een wens van hen
is een lichtinstallatie. Dat betekent
dat er een ander soort akkommodatie
ontstaat en de banen aangepast moe-
ten worden. De tennisvereniging zou
dan ook in het Vordens Sportpark on-
dergebracht kunnen worden, althans
die mogelijkheid kan besproken wor-
den. Als uitgangspunt voor alle vere-
nigingen dient dat zij niet met onover-
komelijke kosten komen te zitten en
dat het voor hen aantrekkelijk moet
zijn deel te nemen aan dit projekt. Op
de huidige plek van de tennisbanen
zouden bij voorbeeld woningen ge-
bouwd kunnen worden", zo zegt
voorzitter Jansen v.d. Berg.

Kostenplaatje

De VSF ziet in haar visie een belang-
rijke taak weggelegd voor het parti-
kulier initiatief. Een simpele vraag
wat gaat het allemaal kosten en wie
betaalt het? Het begin is er. Ter gele-

genheid van het 25-jarig bestaan van
de Nedac Sorbo Groep stopte presi-
dent-direkteur Jac. H. de Jong als eer-
ste aanzet voor een Vordens Sport-
park honderdduizend gulden in een
'potje'. Dit bedrag - inmiddels met
rente aangevuld - staat op de bank en
wacht op haar bestemming. De toen
in het leven geroepen Stichting Vor-
dens Sportpark waakt er over! Daar-
naast is er dan nog de Stichting On-
roerend Goed voetbalvereniging Vor-
den. In deze stichting is een flink be-
drag door de aktiviteitenkommissie
van de voetbalvereniging ingebracht
met als bestemming 'bouw nieuwe
akkommodatie'.

Overkoepelend orgaan

Hans v.d. Linden: "Wij denken aan
een overkoepelend orgaan welke de
ekonomische belangen behartigt, dus
ïn de zin van de huidige Stichting Vor-
dens Sportpark. Wij staan een ge-
meenschappelijk beheer van het on-
roerend goed voor met de mogelijk-
heid om gemeenschappelijk gebruik
te maken van specifieke gebouwen
zoals kleedkamers." De VSF-sekreta-
ris wijst op het grote belang van één
orgaan. Vanaf 1989 kent de centrale
overheid geen doelsubsidie meer.
Met andere woorden de gemeente
Vord^Jtrijgt van die overheid een be-
paald^ldrag voor 'Welzijn'. Het is
van groot belang dat we nu een plan
hebben. We moeten nl. voorkomen
dat de subsidie straks wordt versnip-
pert. We willen die subsidie graag in
één u v houden", aldus Hans v.d.

heden dat een groot deel van de te-
korten weggewerkt kunnen worden
wanneer je de Stichting Vordens
Sportpark op kommerciële basis gaat
leiden. Wellicht kan het toekomstig
sportpark ook aantrekkingskracht op
de regio uitoefenen. Wanneer de Vor-
denaren willen blijven zwemmen,
dan zullen ze zelf ook meer met het
zwembad moeten gaan doen", zo zegt
voorzitter Jansen v.d. Berg.

Eigen verantwoordelijkheid

Sekretaris Hans v.d. Linden: "Het ge-
meentebestuur blijft natuurlijk ten
aanzien van het zwembad wel haar ei-
gen verantwoordelijkheid behouden.
Ook het geld dat de gemeente elk jaar
kwijt is voor groot onderhoud van de
velden van het huidige sportpark
moet terugvloeien. Het situeren van
een sportpark tegenover het huidige
complex betekent vanzelfsprekend
een bedrag op tafel leggen om de
gronden aan te kopen." Financiële in-
dikaties over de prijs heeft de VSF
nog niet. Wel ziet men mogelijkheden
om wat met de huidige terreinen te
doen bij voorbeeld aanwenden voor
de bouw van zomerhuisjes of iets der-
gelijks.
Konkluderend zeggen de heren Jan-
sen v.d. Berg en v.d. Linden dat er een
basis is om inderdaad tot een Vordens
Sportpark te komen. "Het is inder-
daad het mooiste om alles bij elkaar te
houden. Je kunt het zwembad nu een-
maal niet onder de arm meenemen
en bovendien stoot je een 'vijftigjari-
ge' (zwembad) nit zomaar af', zeggen
de VSF-bestuurders. Wel hebben zij
een waarschuwende vinger: "Bestaan-
de 'dingen' niet weggooien!"

Haast geboden

Hoe ziet de VSF dan de oplossing
voor de 250.000 gulden die de ge-
meente jaarlijks 'ophoest' zijnde het
tekort van het zwembad? Voorzitter
Jansen v.d. Berg: "Het is natuurlijk
duidelijk datje dat bedrag niet tot nul
kunt reduceren. Toch zie ik mogelijk-

Volgens de VSF is IWst geboden.
Voorzitter Jansen v.d. Berg: "Natuur-
lijk zit er dwang achter. We willen van
de plaatselijke overheid weten wat
men wil nu het golfbaanprojekt van
de baan is. Denk aan Jkoetbalvere-
niging Vorden met haïBekkende ak-
komodatie. Dat kan geen uitstel meer
dulden. Zouden onze gesprekspart-
ners kans zien een Vordens Sportpark
te realiseren dan moet het mogelijk
zijn om in 1989 met de egalisatie van
gronden te beginnen en dan de eerste
fase van aanleg begin 1990", aldus Jan-

47-ELF
Na het stoppen van twe handleden, alweer twee jaar geleden, kwam
de band 47-ELF, die zich in de regio al enige bekendheid had verwor-
ven, met een theaterachtige show, in een impasse terecht. Deels door
het zoeken naar vervangende handleden en deels door de behoefte
van de overblijvende handleden om terug te keren naar de „Roots"
van de blues.

Voor de Hammond-achtige orgelpar-
tijen werd een synthesizer aange-
schaft en voor de vervanging van de
bassist werd met een aantal muzikan-
ten geoefend, hetgeen resulteerde in
een bassist met de „Roots in de blues"
in de persoon van Rik Engelberts.
Verder werd besloten een (bijna) com-
pleet nieuw repertoire in te studeren,
waarbij ook een aantal nieuwe eigen
bluessongs het levenslicht zagen.
Daarnaast valt in de blues niet te ont-
komen aan de „Oldies", waarbij eigen
versies van nummers van o.a. Eric
Clapton en Cuby & The Blizzards de
voorkeur genieten.
Het resultaat van de vele oefen-avon-
den sinds dat moment is een ongeveer
twee en een halfuur durende (in twee
of meer sets) act met Blues en
Rhythm 'n Blues, waarbij opvalt dat
de nummers steeds weer anders klin-
ken, doordat de band zich meer laat
leiden door het gevoel en reacties uit
het publiek dan door de techniek van
het muziekmaken.

Dit laatste is ook het grootste struikel-
blok geweest tijdens de onlangs, in
een professionele geluidsstudio, op-
genomen cassette die de titel „Joop's
broodje" meekreeg. De cassette is in-
middels, in eigen beheer, in omloop
gebracht en de eerste reacties erop
zijn positief, zodat te verwachten is
dat de band in de komende tijd weer
vaker op de regionale podia zal ver-
schijnen.

Doordat de band zowel over een ei-
gen PA-installatie, als ook over een
eenvoudig te bedienen zanginstallatie
kan beschikken, is voor iedere zaal/
café het juiste geluidsniveau te creë-
ren. Hierbij heeft voor de handleden
de intimiteit van een café de voorkeur,
omdat daar de blues het beste tot z'n
recht komt.

Zo ook bijvoorbeeld op vrijdagavond 10
juni in café „de Herberg", waar een op-
treden verzorgd wordt.

Buitentoernooi afgelast
Al sinds jaar en dag organiseert de Vordense Volleybalvereniging
„Dash" op de velden van het gemeentelijk sportpark een buitenvol-
leybaltoernooi. Hieraan namen gemiddeld zo'n 100 tot 120 teams
deel.
Behalve het sportieve element voor „Dash" een uitermate belangrijk
„economisch" toernooi, want middels verkoop van drank en hapjes
en allerlei andere zaken kwamen de centjes binnen die nodig z\jn om
de begroting sluitend te houden. Het voor zaterdag jongstleden ge-
plande toernooi moest helaas voor „Dash" worden afgelast.

sen v.d. Berg. Dit zal duidelijk worden
na de vergadering die belegd wordt.

Sporthal 't Jebbink

Een ander zorgenkindje in het Vor-
dense is de exploitatie van de sport-
hal. Ook een zaak waar de VSF zich
daadwerkelijk mee bezig houdt. Ge-
zien de verhouding sportzaal en de la-
ter gebouwde sporthal is er te weinig
kleedruimte. Uitbreiding c.q. verbou-
wing kost geld hetgeen weer door kan
werken in het kostenplaatje van de
binnensportverenigingen. Om toch
gelden bijeen te krijgen heeft het ge-
meentebestuur een poos geleden het
plan opgevat om zelf reklameborden
in de sporthal te verzorgen om zo-

doende wat meer financiële armslag
te krijgen.
Hans v.d. Linden: "Wij hebben als
VSF gezegd: gemeente doe dat niet,
laat ons dat doen om redenen van ver-
enigingsbelang. Wij zullen een plan
opzetten dat ons jaarlijks tienduizend
gulden oplevert en dat gegarandeert
vijfjaar lang. Het geld kan dan voor de
verbetering van de akkommodatie
aangewend worden. Inmiddels is bin-
nen de VSF een kommissie druk be-
zig te bekijken op welke manier je op
langere termijn de sporthal kommer-
cieel aantrekkelijk kunt maken. De
uitslag van deze plannen zulle we
over enige tijd aan de gemeente Vor-
den voorleggen", zo zegt Hans v.d.
Linden.

Gesprekspartner gemeente

De VSF-bestuurders zijn er heilig van
overtuigt dat de VSF in sportmin-
nend Vorden de plaatselijke overheid
tot heel veel steun kan zijn. "We kun-
nen de gemeente heel wat werk uit
handen nemen. Gelukkig beseft men
in het gemeentehuis dat we een zeer
belangrijke gesprekspartner voor ze
zijn", aldus de heren Jansen v.d. Berg
en v.d. Linden.

R underlappen uit Waes

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Bij onze zuiderburen, in het land van Waes, bereidt men runderlappen in
bier en dat levert een gerecht met een bijzonder fijne smaak op. Gekook-
te andijvie of spinazie en kleine gekookte aardappelen of aardappelpuree
smaken er goed bij.
Reken voor 4 personen op 600 gram magere runderstooflappen. Verder
heeft u nodig: l flesje bier (Pilsne'r), l ui,(zonnebloem)olie, laurierblade-
ren, kruidnagelen en gedroogde basilicum.

Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Schenk de inhoud van het flesje bier in een kom en voeg dezelfde
hoeveelheid koud water toe. Doe er 2 verkruimelde laurierblaadjes, 4
kruidnagelen en !/2 theelepel gedroogde basilicum bij. Roer alles goed
door en voeg daarna 2 eetlepels olie toe.
Leg het vlees in de marinade en laat het er (afgedekt met een velletje
plastic huishoudfolie) 8 tot 12 uur in ligge. Plaats de kom gedurende die
tijd op een vry koele plaats (kelder, koelkast). Schep de runderlappen van
tijd tot tijd om.
Maak 't vlees na het marineren droog met keukenpapier. Verhit 60 gram
boter in een pan met dikke bodem. Wacht tot het schuim is weggetrok-
ken en bak de lappen aan weerskanten bruin. Breng intussen de reste-
rende marinade aan de kook. Zeef het en voeg zoveel van de marinade
bij het vlees tot het royaal onder staat. Leg het deksel op de pan en laat al-
les 2 tot 2/2 uur heel zachtjes sudderen tot het vlees gaar is. Neem het
vlees daarna uit de pan en houd het warm. Laat het stoofvocht indampen
tot er nit veel meer dan 2^ deciliter is overgebleven. Klop er vlak voor het
opdienen l klontje ijskoude boter (ca. 35 gram) door en neem tijdens het
kloppen de pan van de warmtebron. Leg het vlees op een voorverwarm-
de schaal en schenk de saus erover. Strooi er eventueel wat fijngesneden
bieslook over.

Tip: in plaats van het lichte Pilsner bier kunt u ook donker bier (Oud
bruin en in het najaar Bokbier) nemen. Het gerecht krijgt er een uitge-
sproken milde smaak door.

Bereidingstijd: 60 minuten - Energie per portie: ca. 2025 kj (485 kcal).

worden en alle deelnemende teams
onverrichter zake huiswaarts gingen.
Daarnaast merk je dat veel clubs het
niet meer zien zitten om in de open
lucht volleybal te gaan spelen. Kans
op blessures e.d.", aldus vertelde ons
één der organisatoren van het „Bui-
tenvolleybaltoenooi".
Overigens gaat men bij „Dash" niet bij

de pakken neer zitten. Intern beraadt
men zich erover om wat andere aktivi-
teiten op touw te zetten, teneinde de
toch zo broodnodige centen bijeen te
krijgen. Wat de sportieve kant van de
medaille betreft wil men bij „Dash"
volgend jaar een sportief „spektakel"
organiseren, maar dan wel in de sport-
hal!

Velden voetbalver. „Vorden"
voorlopig afgekeurd
De voetbalvereniging „Vorden" heeft deze week met het oog op de
promotie van het eerste elftal naar de KNVB bezoek gehad van de
grondinspektie van de Bond. Na onderzoek kreeg „Vorden" de mede-
deling dat met name het hoofdveld is afgekeurd.

Van de aangeschreven verenigingen
hebben er slechts 30 gereageerd. „Een
te gering aantal. Om op op zo'n dag
quitte te spelen heb je minstens 50

teams nodig. Ik denk dat bij veel clubs
de zaterdag van 1987 nog in de herin-
nering leeft, toen het toernooi vanwe-
ge de regen halverwege afgelast moest

„Wij hebben toen direkt kontakt met
het gemeentebestuur opgenomen.
Die hebben bijzonder snel gerea-
geerd. Gemeentewerken heeft zand
op het veld aangebracht en vervolgens
nieuw gras ingezaaid, zodat het veld
vermoedelijk voor de datum van 15
augustus (deze termijn werd door de
Bond gesteld) weer in orde zal zijn.
Een pluimpje op de hoed voor de ge-
meente is dan ook zeer zeker op zijn
plaats", zo deelde voorzitter Jan van
Ark zaterdagavond aan de leden me-
de.

Deze zaterdagavond werd er in het
clubgebouw een speciale avond ge-

houden om alle medewerkers van de
vereniging, die het afgelopen seizoen
in touw zijn geweest, te bedanken.

Onder de aanwezigen onder meer
ere-voorzitter W. Kuijper en ere-lid
G.W. Eijerkamp. Laatstgenoemde
werd deze avond door voorzitter van
Ark in de bloemen gezet, omdat hij
juist deze dag zijn 71e verjaardag vier-
de.

Jeugdmanager Henk de Jonge vertelde
de aanwezigen het hoe en het waarom
van het kort geding dat de voetbalvere-
niging „Vorden" tegen de KNVB heeft
aangespannen.
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Touwtrekvereniging Vorden

De touwtrekvereniging bestaat in 1988 30 jaar. De juiste datum is niet te achterhalen, omdat men het toen
nog niet nodig vond om notulen te maken. Men was meer bezig met het touwtrekken.
Op 't Medler is het allemaal begonnen; men ging in de buurt, Gemeente Vorden of op Oranjefeesten wat
touwtrekken. Het ging zelfs zo goed dat men besloot om een vereniging op te richten met de naam Touw-
trekvereniging 't Medler. De kleuren werden: oranje shirts met witte broek.

Men ging zelfs toen al naar Friesland.
Van deoprichting zijn nog enkele le-
den zeer aktief, n.l. Antoon Steenbre-
ker, Henk Brummelman en Dick
Brummelman. Omdat er toen nog
geen Bond was, was alles geoorloofd.
Men hoefde niet aan een bepaalde ge-
wichtsklasse te voldoen. Bij enkele
touwtrekwedstrijden was zelfs een
schop aanwezig om er een gat mee te
maken; dan kon men beter touwtrek-
ken. Maar de mannetjes putters van 't
Medler vonden dat maar een grote
onzin en gingen er zo tegen aan, met
goede resultaten.

Op 16 januari 1959 werd Achter-
hoekse Touwtrek Bond opgericht.
Men besloot om daar lid van te wor-
den om meer lijn in die sport te bren-
gen. Verder in het land kende men het
touwtrekken nog niet zo goed, maar
ook hierin kwam verandering.
In 1965 werd de naam omgedoopt tot
Nederlandse Touwtrek Bond, die de
sport landelijk ging coördineren. Zo
werden er gewichtsklassen ingesteld.
De Touwtrekvereniging 't Medler
hield de touwtjes goed strak, want
men behaalde hele goede resultaten.
In 1968 werd door eigen leden een
clublokaal gebouwd. Op het aanvraag-
formulier van de Gemeente Vorden
moest komen te staan „Trekhuuske",
anders kreeg men geen vergunning.
In de gemeente Vorden werd nog een
vereniging opgericht en wel de Touw-

trekvereniging Delden, maar na een
of twee jaren samen in de touwtrek-
competitie meegedaan te hebben,
besloot men in 1971 een fusie aan te
gaan. De naam van de vereniging
werd dan ook veranderd en moest
voortaan heten de „Touwtrekvereni-
ging Vorden"; de kleuren van de shirts
we.rden groen/rood en de broeken
wit.

De resultaten waren bijzonder goed:
Kampioen in 1972 en 1973. De Touw-
trekvereniging Vorden is een van de
oudste verenigingen in de omtrek.

Momenteel beschikt de vereniging
over twee senioren- en een jeugd
ploeg. De hoofdtrainer van de vereni-
ging is H. Dijkman; zijn assistent-trai-
ners zijn Fr. Berendsen en H. Engel.
Assistent-trainer van de jeugd is Joh.
Ruesink.

In verband met dit jubileum ziet men
graag nieuwe leden. Neem eens con-
tact op met de secretaris!

Vierlandentoernooi
Met dit jubileum van de vereniging is
ons door de Nederlandse Touwtrek
Bond een internationaal oftewel Vier-
landentoernooi toegezegd en wel op
25 en 26juni a.s. De deelnemende lan-
den zijn: Zweden, Duitsland, Zwitser-
land en Nederland.

Op vrijdag 24 juni is er een officiële ont-
vangst op het Gemeentehuis van Vor-
den. Zaterdag 25 juni en zondag 26 juni
wordt het toernooi gehouden.
De gewichtsklassen voor zaterdag /ijn
640 kg en 650 kg per ploeg. Voor de zon-
dag staan de 640 kg, 720 kg en de Jeugd
op het programma. In /ijn geheel doen
er zo'n 700 touwtrekkers aan mee; het is
dus wel een bezoek waard!

Kampij^chap van Vorden
Op 27 juni wordt er een Touwtrek
kampioenschap van Vorden georgani-
seerd door de vereniging voor buur t -
schappen, bedrijven en verenigingen.
De gehelenrganisatis is in handen van
de Touv^fccvereniging Vorden, met
medewerking van de leden, maar ook
de dames helpen hieraan mee, want
zonder hen lukt het allemaal niet.

De Touwtrekvereniging beschikt over
een eigen accomodatie, o.a. douche-
en kleedruimte, trainingsveld, hoofd-
veld, trainingsaccomodatie en een
prachtige kantine. Het is allemaal te
vinden (ook het toenooi) aan de Ruur-
loseweg 110, 't Medler, gein. Vorden.

Jubileum-feestavond
Zaterdag 25 juni is er een jubileum-
feestavond, waar een ieder die de
Touwtrekvereniging Vorden een
warm hart toedraagt van harte wel-
kom is. De toegang is gratis.

Het volwassenenonderwijs
„Midden-IJsel" te Zutphen
Rond de zomervakantie breekt er voor veel mensen een tyd van bezin-
ning aan. Werkzaamheden binnenshuis en buitenshuis komen even
tot stilstand. Er wordt veel nagedacht en gepraat. Over de afgelopen
periode en natuurlijk ook over het komende seizoen dat eind augus-
tus, na de vakanties, een aanvang neemt. Gaat alles dan op de oude
vertrouwde manier verder? Of slaat men nieuwe wegen in?

Vaak denken volwassenen dan ineens
weer aart de schoolbanken van vroe-
ger. Huisvrouwen, werklozen, nog
niet uitgestudeerde jongeren en men-
sen die de promotiekansen van hun
baan willen verbeteren, schrijven zich
dan in bij allerlei opleidingsinstituten.
Die tendens is op zichzelf verheu-
gend. Het is alleen jammer dat som-
mige mensen die uit zijn op Mavo-,
Havo- en Vwo-cursussen, omslachti-
ge en dure en weinig gezellige oplos-
singen kiezen.

Geen instituut
in Warnsveld/Vorden
Soms komen mensen uit de Gemeen-
te Warnsveld terecht in niet-gesubsi-
dieerde, goeddeels schriftelijk wer-
kende cursusinstituten. Omdat zij er-
van uitgaan dat in de omgeving geen
volwassenenopleiding bestaat. Toch is
dat een misvatting. Op tien minuten
rijden van de dorpskern vindt u aan de

Leeuweriklaan 17a in Zutphen een
schoolgebouw voor volwassenen.
Daarin zijn gehuisvest de scholenge-
meenschap „Midden-IJsel", afd. Dag-
Havo/Vwo en de gemeentelijke Dag-
avond-Mavo. Beide rijksgesubsidi-
eerd en beide bloeiende en gezellige
instituten, die al meerdere mensen uit
Warnsveld/Vorden van kennis en nut-
tige papieren hebben voorzien.

Midden-IJsel
Wie een keuze maakt voor „Midden-
IJsel" kiest in principe voor een zeer
breed scala van mogelijkheden, al zal
men voor een aantal vakken en cur-
sussen moeten uitwijken naar de ves-
tigingen in Deventer. In de regio Zut-
phen bleek de meeste behoefte te be-
staan aan de Bovenbouw Havo-Vwo.
Daarintreffen we in elk geval Neder-
lands, Frans, Duits en Engels, Ge-
schiedenis en Aardrijkskunde aan.
Overigens streeft niet iedere cursist

een volledig vakkenpakket of een di-
ploma na.

Persoonlijke interesse voor één vak of
de behoefte om in een gezellige sfeer
wat weggezakte kennis bij te spijkeren
speelt soms ook een rol bij de aanmel-
ding. Het motto is: niets hoeft, „alles"
kan. De school probeert zoveel moge-
lijk aan ieders wensen tegemoet te ko-
men. Voor de toelating is een Mavo-
diploma (certificaat) of een gelijk-
waardige opleiding voldoende.

Kosten beperkt
Veel mensen denken dat een kom-
plete Havo-, Vwo- of Mavo-cursus
voor volwassenen minstens even
duur moet zijn als die voor de gewone
jongere dagscholieren. Maar dat valt
enorm mee. Navraag leert dat bij rijks-
gesubsidieerde instituten voor vol-
wassenen, zoals „Midden-IJsel", ui-
terst soepele prijzen gehanteerd wor-
den. Bovendien kunnen veel mensen
met een uitkering of een zeer laag in-
komen via de Rijksstudietoelage-re-
geling dit cursusgeld weer terug krij-
gen, samen met de kosten die ge-
maakt zijn voor de boeken en het
eventueel heen en weer reizen naar
school.

Cursusduur
De cursusduur van de Havo-boven-
bouw is drie jaar (twee jaar voor de he-
le goede Mavo-afzwaaiers) op basis
van een blokuur (twee lesuren) per
vak per week. Goede Havo-cursisten

kunnen vervolgens in één jaar een
versneld Vwo-eindexamenprogram-
ma afwerken. Om die redenen trekt
„Midden-IJsel" ook nogal eens jonge
cursisten die de deur van hun gewone
middelbare school niet eens zo lang
geleden achter zich hebben dichtge-
trokken. Van hen wordt natuurlijk een
volwassen studiegedrag verlangd,
want de sfeer is weinig schools en bo-
vendien moet een groot deel van de
studie-activiteit thuis gebeuren.
In Zutphen worden de lessen alleen 's
ochtends gegeven.

En dat is dan weer erg plezierig voor
het grote aantal vrouwen met school-
gaande kinderen dat zich vo.or één of
meer ochtenden heeft aangemeld.

Opmerking
Veel mensen denken dat men per se
voor zes vakken tegelijk moet inchrij-
ven. Dat is onjuist. Om kosten te bespa-
ren of omdat men slechts in één of twee
vakken geïnteresseerd is, kan men ook
voor een beperkt pakket inschrijven.
Het aantal vakken bepaalt de cursist(e)
helemaal zelf.

Inlichtingen en inschrijvingen
Gedurende de maanden mei tot en
met september kan men inschrijven
voor het komende schooljaar. Voor in-
lichtingen en inschrijvingen is er in die
periode elke dinsdagochtend gelegen-
heid. De coördinator van „Midden-IJ-
sel" voor de dag-afdeling Havo/Vwo
Zutphen, drs. Marko A. Otten, heeft
dan zitting in het schoolgebouw aan
de Leeuweriklaan 17a te Zutphen. De-
zelfde tijden gelden ook voor telefoni-
sche informatie via tel. nr. 05750-
18862.
Min of meer permanent te bereiken is
het nummer van de centrale adminis-
tratie van de Scholengemeenschap
„Midden-IJsel" in Deventer, tel. nr.
05700-30825.

S Ow
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VORDEN

Stiüfiting
Welzijn
Ouderen
Vdüen

Op de druk bezochte vergadering van
het Algemeen Bestuur van de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden kwam
o.a. het agendapunt „Werkgroepen"
aan de orde.
- De eerste werkgroep die van start
ging in de afgelopen maanden was de
groep Meer bewegen voor ouderen.
Naast de reeds bestaande volksdans-
en gymnastiekgroepen, begint in sep-
tember een zwemgroep. De laatste is
ontstaan na de goed bezochte en zeer
geanimeerde sportinstuif in april j.l.
Ook als vervolg op genoemde sportin-
stuif zullen belangstellenden in het
najaar in de gelegenheid worden ge-
steld diverse takken van sport te beoe-
*enen.
- De werkgroep Toegankelijkheid
Dorp zal zich bezig houden met o.a.
de begaaibaarheid van de trottoirs, de
toegang tot de openbare gebouwen,
kortom met alle facetten van dit on-
derwerp. Deze groep kwam tot stand
na de voorlichtingsavond van 13 april
j.l.
- Alarmering. Hiervoor is de eerste
aanzet gegeven. Er is een begelei-
dingscommissie in het leven geroe-
pen. Nadere gegevens volgen zo spoe-
dig mogelijk.
- De werkgroep Wonen. Gebleken is
dat Vorden vér onder het landelijk ge-
middelde ligt, wat betreft het aantal
woningen voor ouderen. Gezien de
vergrijzing van ons dorp, is dit een ge-
geven dat sterk onze aandacht heeft.
Het is de bedoeling dat ook met dit
onderwerp een groep mensen zich
gaat bezighouden.

Dit is slechts een kleine greep van de
vele punten die aan de orde kwamen.

Bent u ge'üiteesseerd, hebt u suggesties
of wilt u nadere informatie, neemt u dan
eens contact op met de steunfunctiona-
ris van de SWOV, mevr. E. Broekhui-
zen-Rietema, tel. 3405.

- Requiem,
een bijzondere theateravond

Dinsdag 14 juni a.s. zal de Utrechtse
theatergroep „Baobab" een voorstel-
ling geven in het Dorpscentrum. Het
is een bijzondere theatervoorstelling,
omdat het de enige is, die in de Ach-
terhoek plaatsvindt en veel meer nog
omdat het onderwerp afwijkt van de

hedendaagse theatercultuur. „Bao-
bab" maakt theater dat prikkelt tot
stellingname, dat mensen confron-
teert met henzelf, dat vragen stelt en
oproept tot disussie, maar ook theater
dat tot de verbeelding spreekt. Eerde-
re voorstellingen, zoals „Ferdaoes" en
„Crimen Injuria" werden door de
IKON-tv uitgezonden.

Requiem is het verhaal van een jonge
vrouw. Haar lot is bezegeld als zij door
de militaire autoriteiten wordt opge-
pakt. Zij, Suzana, wordt het slachtof-
fer van martelingen, zowel geestelijke
als lichamelijke. Twee vrouwen vra-
gen haar een dagboek bij te houden.
Zij zullen zorgen dat het naar buiten
gesmokkeld wordt. De buitenwereld
moet weten wat er gaande is.
Suzana twijfelt. Is dit een valstrik? Zij
beslist: alleen als het naar Pater Anto-
nio gaat.
Het dagboek wordt nu reden om te
overleven. Pater Antonio raakt in de
ban van haar dagboek en komt daar-
door zelf in conflict met zijn omge-
ving met de kerk en met zichzelf. Zijn
verhaal raakt verweven met dat van
Suzana.
Het toneelstuk „Requiem" is geba-
seerd op het boek „Requiem for a wo-
man's soul" van Omar Rivabella, een
Argentijns schrijver en mensenrech-
tenactivist. Voor zijn boek interview-
de Rivabella een groot aantal vrou-
wen die slachtoffer waren van politie-
ke misdaden.

Requiem gaat dus over verdwijnin-
gen, martelingen en politieke moor-
den.

Requiem gaat dus over sadisme en
sexueel geweld van mannen.
Requiem gaat dus over collaboratie
door de kerk.
Requiem speelt zich dus af in Latijns-
Amerika.
Of gaat Requiem misschien over iets
universelers? Over een ruimte zonder
uitweg? Over mensen die hoe dan ook
weigeren hun zelfrespect te verliezen?

Geen opgewekt stuk, geen leuk
avondje uit, maar... de spelers weten
het onderwerp met zoveel gevoel en
zelfs humor op de planken te zetten,
dat iedereen vanaf de eerste tot het
Jaatste moment geboeid wordt.

Omdat Amnesty International geld be-
schikbaar heeft gesteld, is het mogelijk
voor actieve werkgroepsleden en finan-
cieel minder-draagkrachtigen 50% re-
ductie te krijgen op de toegangsprijs.

Glas, hup in
de glasbak

Gebeurtenissen Rijkspolitie Vorden
Donderdag 2 juni vond er op de Wildehborchseweg een aanrijding plaats tussen
twee personenauto's. Oorzaak was het inhalen van l van de bestuurders van een
paar fietsers en bromfietsers. Bestuurder kon niet tijdig meer naar rechts sturen.
Alleen materiële schade.
- Eveneens vond er een aanrijding met alleen maar materiële schade plaats op
de Dorpsstraat, t.h.v. café „de Herberg". Een bestuurder van een personenauto
zag te laat, dat aldaar een vrachtwagen stilstond en botste hier achter op.

Vrijdag 3 juni is er ingebroken in een geparkeerde auto op het terrein van de Sor-
bo aan de Nieuwstad. Uit deze auto werd de autoradio en 4 boxen ontvreemd.
Totale waarde van het gestolene bedraagt ruim f3.000,-.
- Er is wederom het vignet van de AMRO-bank vernield. Begin april is dit ook al
gebeurd. Schade is wederom f830,-.

Zaterdag 4 juni zijn er's nachts een tweetal auto's bekrast, waaronder l van een
Vordense politieman. Op die auto zijn zowel op de motorkap als het dak haken-
kruizen gekrast, op de andere auto alleen maar een diepe kras op de zijkant.
Het is de 2e keer in vrij korte tijd, dat een auto van een Vordense politieagent
met hakenkruizen bekrast is. Mochten er mensen /ün die de daderts) van deze
misselijke vernielingen kennen, dan horen wij dit gaarne.

Maandag 6 juni vond er op de Ruurloseweg te Vorden een aanrijding plaats tus-
sen een tractor en een personenauto. Oorzaak was het niet voldoende rechts
houden van beide bestuurders.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een zaak van de poKtie en u.

Voorkoming Misdryven
Projectdagen 13 en 14 juni VOORKOMING

MISDRIJVEN
Een/aak van de pottw «n u.

Door de rijkspolitie te Vorden zullen op 13 en 14juni 1988 twee projectda-
gen gehouden worden. Dit zal op 13 juni een fietsgraveeraktie zijn waar-
bij de fiets voorzien kan worden van uw postcode.
Op 14 juni kunt u waardevolle voorwerpen laten merken. Hiebij gaan de
gedachten uit naar sieraden, tv's, audio- en video-apparatuur, kunst, an-
tiek, fotoapparatuur en gereedschap.
Indien u op één van deze dagen de fiets danwei waardevolle voorwerpen
laat merken, zal dit ook geregistreerd worden. Tevens zal een kleine at-
tentie worden verstrekt.

Gevonden en verloren voorwerpen
Gevonden: zwarte hond met halsband (teef) - gele kanarie - gouden broche, let-
ter „R" - zwarte heren zonnebril - katje (tijger model) - 2 fietsen: zwarte Jünker
herenfiets en een rode Batavus damesfiets - rood sleuteletui met 3 sleutels -
wieldop van een Opel - kleine hond, model herder, bruin met zwart, witte linker
voorpoot en witte bef(reu) - bruine portemonnee met drukker, inh. 2 bb f 25,3x
f 10, lx f 5, kleingeld - driewieler, kleur rood met houten zitting - sleutel met
briefje Opa van Bremmelenstraat - groen/grijze parkiet - fietssleuteltje - da-
mesportemonnee, rood f 30 - blauwe/grijze parkiet - fietssleutel 2x - oranje
kleurige varkensprikker - kluissleutel - zonnebril in etui - maandabonnement
(bus) - 2 sleutels - blauw regenpak in rode hoes - gebloemd stoffen honde-
mandje - wit tasje met drukknop, inh. koperen huissleutel.

Verloren: blauw/groene papegaai - grijs/blauw kinderjack, maat 156 - Holl. her-
der, vrij klein, zwart/bruin, langharig met donkergroene halsband „Tilda" -
bankpas - verlichtingsbalk - oude rode step - succes-agenda - blauwe trui met
witte boord en blauwe strepen (in voorpand 3 vakken) - bankbiljet f50 en 5x
f 10 - autosleutels en huissleutel - 4-kleurige kat met rood halsbandje - giropas -
groen zomerjack met gele binnenkant, model bodywarmer - bruin lederen por-
temonnee - Lips-sleutel aan rood label - herenfiets, merkGazelle, kleur zwart -
3 sleutels aan ring - NS-jaarkaart - Cyperse kat - zilveren kettinkje met hanger-
tje in vorm Ram „Michel 15-4-'87GM" - fietssleutel aan bruin label - zwarte por-
temonnee met klittenband f 35 - Casio horloge (rond zwart klokje met wijzers
onderaan digitaal) - zwarte portemonnee f 40 (rond beugel-portemonneetje).



Voor het twaalfde jaan
Normaal in Toldiek

De laatste vrijdag van juni. Een dikke 2500 bekers maken zich enthousiast op om naar hun traditionele
feestgangers, pretmakers en boeren rock & roll happening te gaan. Want op deze avond barst in en om
jeugdsoos „Flophouse" in Toldijk het NORMAAL-spektakel weer los.
Dit al weer voor het twaalfde jaar, want vanaf het moment dat Normaal landelijk doorbrak met „Oerend
Hard" waren de jongens jaarlijks present in Toldijk, met in hun kielzog illustere smaakmakers als Hendrik
Haverkamp, Kleine Hendrik en het Gilde van de Gulden Greep. „Kom d'r bie!"

Vakantietijd - Brunchtijd

Nu is dit jaarlijkse gebeuren allang
geen doorsnee optreden van Neder-
lands populairste rock & roll band
meer. Het is veel meer.
„Normaal in Toldiek" is uitgegroeid
tot een landelijk begrip. Hele volks-
stammen weten dat „Normaal in Tol-
diek" een soort folkloristisch festijn is,
waartoe hele buurten zich opmaken
voor een zinderende happening en al
enkele maanden reikhalzend naar uit-
zien.

Ook mensen uit o.a. Zeeland, Bra-
band, Rotterdam en Groningen we-
ten dat. Onder jong en oud, al of niet
schilderachtig uitgedost, heerst dan
ook een daldeejersstemming van de
bovenste plank. Bij het betreden van
het terrein, aangekleed met de vele
kraampjes en de enorme feesttent,
blaast de Steenderense boerenkapel
de bezoekers in de juiste stemming.
Veder kan men zijn kunsten vertonen
op de rodeostier en bij de Kop van Jut.

Normaal zelf zorgt altijd weer voor
een ekstra dimensie in de spetterende
show in hun thuishaven bij „Flophou-
se". Zo zal, zanger en drager van de
band, Buizen Berend, deze avond op
een gegeven ogenblik boven het pu-
bliek zweven en via een zender de
show voortzetten.

In het voorprogramma een Nederland-
se primeur de in Nederland wereldbe-
roemde „Q 65" van weleer maken hun
nieuwe start in ï oldjjk onder de naam
„The Q". Eén dezer dagen komt hun
nieuwe single uit.

Verder in het voorprogramma het
zeer illustere „Hanska Duo". Dat zit
dus wel gebakken!

De verwachtingen zijn weer hoogge-
spannen. Feit is dat op het toneel het
mooiste decor uit de Normaal-ge-
schiedenis staat om het motto van de-
ze veldtocht „Wi'j goat noar de ker-
mis" te onderstrepen.
Feit is ook dat Bennie, Jan, Willem en
Paul er met nieuw elan keihard tegen-
aan gaan.

Normaal heeft er zin in, de organisatie
heeft er zin in en aan de reacties ron-
dom te horen: het publiek ook.
Normaals thuiswedstrijd kan begin-
nen!

Kofiïeconcert
Vorig jaar was de belangstelling voor
het koffieconcert op de zondag na het
Normaal-gebeuren dermate groot dat
de feesttent bijna uit z'n voegen barst-
te. Al ̂ Kle weken van te voren wa-
ren de ^TO beschikbare kaarten uitver-
kocht. Laatkomers konden, dankzij
het mooie weer, het gebodene vanaf
een plaatsje buiten volgen.
Dit jaar vindt het koffieconcert op
zondaJ^rgen 26 juni plaats.
Het pr^Pamma is weer prima: „de
Glanerbrugger Muzikanten", „Gait
uut 't Klooster" en natuurlijk de boe-
renrockers van Normaal zelf.

Kaarten voor Normaal en het Koffie-
concort /yn by diverse voorverkoopa-
dressen te koop; zie de advertentie.

Aandacht en hulp voor de
problemen van kinderen
Sinds kort is in Zutphen het Orthopedagogisch Adviesburo Oost-
Gelderland gevestigd, dat zich bezighoudt met diagnostiek en behan-
deling van leer- en gedragsproblemen.
De beide oprichters, mevr. drs. Ans Hartskeerl, orthopedagoge en
psychodiagnosticus, en mevr. Nettie Vromans, orthopedagoge, heb-
ben na hun afstuderen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen ge-
ruime tyd praktijkervaring opgedaan alvorens dit buro te starten.

Wie komen er nu bij zon buro?
In principe richt het buro zich op ge-
wone ouders met gewone kinderen
tot 14 jaar. Het kan echter voorkomen
dat deze kinderen zich om de een of
andere reden niet ontwikkelen zoals
hun ouders eigenlijk verwacht had-
den. Een kind kan, howel het zo bijde-
hand lijkt, helemaal niet meekomen
op school. Een ander kind kan wel
goed rekenen, maar heeft grote lees/
taalproblemen.
Weer een ander plast geregeld in bed,
hoewel het daar de leeftijd niet meer
voor heeft, en bij nog een ander ont-
aardt iedere maaltijd in een drama
omdat het net wil eten.
Ook kan het voorkomen dat ouders
het gevoel hebben dat hun kind eigen-
lijk niet goed op z'n plek zit op de
school die het bezoekt en vragen ze
zich af of een andere soort school be-
ter zou zijn. Weer andere ouders on-
dervinden problemen bij de keus van
de juiste vorm van voortgezet onder-
wijs voor hun kind. Ook komt het voor
dat ouders het idee hebben dat de ont-
wikkeling van hun kind niet goed ver-
loopt omdat het zo laat is met praten,
of omdat het kind zich zo in zichzelf
terugtrekt en moeilijk kontakt maakt.
En zo zouden we nog wel een tijdje
door kunnen gaan. De bedoeling is

echter om aan te geven op welk soort
problemen het buro zich richt.

Hoe gaat men te werk?
In eerste instantie maken de ouders
een afspraak met een van de mede-
werksters van het buro. In dit eerste
oriënterende gesprek wordt dan beke-
ken wat het probleem precies is en of
de hulpverleningsmogelijkheden van
het buro hierop aansluiten. Als ouders
en buro besluiten met elkaar in zee te
gaan, is de volgende stap een uitge-
breid gesprek over de ontwikkeling
van het kind en het ontstaan en ver-
loop van de problemen.
In sommige gevallen is dit niet nodig
en kan meteen overgegaan worden
tot de volgende stap, nl. een uitge-
breid psychologisch onderzoek van
het kind naar de mogelijke oorzaken
van de problemen waarbij de moge-
lijkheden en de persoonlijkheid van
het kind worden bekeken.
In geval van leerproblemen wordt ook
nog een pedagogisch-didaktisch on-
derzoek verricht, waarbij de stand van
zaken m.b.t. de schoolvakken wordt
onderzocht in kombinatie met fakto-
ren als werkhouding, doorzettingsver-
mogen, motivatie e.d. Indien nodig
wordt kontakt opgenomen met de
school van ht kind of andere betrok-

ken instanties, b.v. de huisarts; dit ui-
teraard alleen indien de ouders hier
toestemming voor geven.
Naar aanleiding van de gevoerde ge-
sprekken en het verrichtte onderzoek
wordt een uitgebreide rapportage sa-
mengesteld, die in een bespreking
met de ouders wordt doorgenomen.
Aansluitend hieraan vindt de advise-
ring plaats. De adviezen kunnen zeer
uiteenlopend zijn, uiteraard afhanke-
lijk van het probleem.

Tijdige onderkenning
In het algemeen kan gesteld worden,
dat hoe eerder de diagnose gesteld
wordt en dus de behandeling begint,
des te meer kans er is op herstel.
De veel gehoorde argumenten „het
gaat wel over als het kind ouder
wordt" of „het rijpt wel bij, het is een
laatbloeier" gaan dus lang niet altijd
op!

Men werkt dus voor en met kinderen,
maar dit houdt in een nauwe samenwer-
king met de ouders en eventueel met de
school of andere betrokken instanties.
Een bevredigend resultaat kan alleen
bereikt worden, wanneer men zich ge-
zamenlijk voor het kind inzet.

Een orthopedagogisch adviesburo
wordt niet gesubsidieerd door zieken-
fonds of overheid, wat betekent dat de
cliënt zelfde kosten betaalt. Voor on-
derzoek wordt een vast bedrag in re-
kening gebracht, afhankelijk van het
bruto gezinsinkomen.
Voor behandeling/begeleiding geldt
een uurtarief, dat eveneens van het in-
komen afhankelijk is.
Aan een eerste, oriënterend gesprek
zijn geen kosten verbonden.

Voor een folder met nadere inlichtingen
en tarievenhjst en voor aanmelding kan
men kontakt opnemen met mevr. drs.
J.G. Hartskeerl e.v. Rampen, Stoke-
brand 534, Zutphen, tel. 05750-22996.

De Bmnch is als feestelijk begin van een vrye dag in steeds meer ge-
zinnen een begrip. Deze smakelijke en voedzame combinatie van ont-
bijt en lunch leent zich bij uitstek voor de vakantietijd. Brood is per
definitie het belangrijkste bestanddeel van de Bmnch.

Op de Brunchtafel vinden we een rui-
me sortering brood, diverse soorten
vleeswaren, kaas, jam en een eierge-
recht. Als drank is er pure vruchten-
sap, koffie en thee. Het fruit mag als
smakelijk en kleurrijk element zeker
niet ontbreken. Komkommer, tomaat
en radijs verhogen eveneens het at-
tractieve karakter van de Brunch.

Het woord Brunch is een samenvoe-
ging van de Engelse woorden „break-
fast" en „lunch". Globaal „bruncht"
men tussen half elf en half een. Niet
alleen het tijdstip waarop de Brunch
doorgaans gebruikt wordt, maar ook

de samenstelling van deze maaltijd
heeft veel weg van een goed huwelijk
tussen ontbijt en lunch.
Vooral voorgebakken broodsoorten
zijn uitstekend geschikt voor de
Brunch. Denk daarbij aan b.v. warme
croissants of Kaiserbroodjes. Of aan
warm te serveren minibroodjes, afge-
werkt met sesam- en maanzaad. Uw
bakker weet alles te vertellen over de
ongekende variatiemogelijkheden
voor zo'n lekkere broodmaaltijd en
heeft bovendien een aardige konsu-
mentenfolder voor u in huis. Deze is
te gebruiken als inspiratiebron bij het
samenstellen van uw Brunch.

NIEUWS IN T KORT SPORTNIEUWS

- Openbare Bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten: Abdus, Sat-
tar Sajidah, De positie van de vrouw in
de Islam - Bellow, SaulJk sterven er
meer van liefdesverdr^P- Berlitz,
Ch., Speurtocht naar de Ark van
Noach - Bezemer, J.W., Een geschie-
denis van Rusland - Bradbury, Ray,
De dood is een eenzaam avontuur -
Claus, Hugo, Een zachte vernieling -
Edwards, Bett., Leer cr^kf te zijn -
Gilmour, David, Dinsoag terug -
Groeningen, Jeaun-Pierre van, Hy-
perventilatie - Handke, Peter, De her-
haling - Haren, Wil van, Het grote
spelenboek - Malamud, Bernard, De
bediende - Roet, Brian, Hypnose -
Sayers, Valerie, Meisje Maria - Scha-
ma, Simon, Overvloed en onbehagen
- Shute, Nevil, H et oordeel - Van kak-
kers tot punkers; over kleding, mode
en jeugdcultuur - Vietnamees koken
- Werners, Joanne, Droomhuid -
Woods, Donald, Biko - Cry freedom.

• Volop spanning
hij Rabo/Dash toernooi

In de sporthal „'t Jebbink" zijn inmid-
dels twee avonden afgewerkt van het
door de volleybalvereniging „Dash" in
samenwerking met de Rabobank
georganiseerde toernooi, waaraan
door 65 teams wordt deelgenomen.
Acht poules met louter „rekreatiespe-
lers" en twee „prestatiegerichte" pou-
les. Opmerkelijk feit dat de eerste
avond zonder blessures is verlopen,
terwijl op de tweede avond één enkel-
blessure te melden viel. Spanning is er
volop in de tjokvolle sporthal.
In de „prestatiepoules" gooit het team
van de „Amro" en van „School het
Hoge" hoge ogen.

In de „recreatiepoules" is al één kwart-
finalist bekend en wel het „Delicia-
team" (in poule E). In poule C en D
staan resp. „Brandweer I" en „Brand-
weer II" bovenaan. In poule l gaat de

strijd voorlopig tussen de „Dorps-
school" en het team met de fraaie
naam „Spetters". In poule 3 zijn het de
teams van „Jong G eire", „Fiasco" en
„KerspeP' die de boventoon voeren.
Op 28 juni worden de finales gespeeld.

• W alter Arendsen wint
crosswedstrijd
„de Graafschapitjders"

Walter Arendsen uit Hengelo is zater-
dagmiddag in de klasse 250 cc winnaar
geworden van de door de Vordense
motorclub „de Graafschaprijders"
georganiseerde crosswedstrijd op het
„Delden-circuit".
In de klasse 125 cc zegevierde Hans
Berendsen met nipte voorsprong op
Braakhekke.
De uitslagen waren als volgt:
Klasse 250 cc en hoger: l. Walter
Arendsen, Hengelo - 2. Erik Berend-
sen, Hengelo-3. Marcel B uiten, Vor-
den.

Klasse 125 cc: 1. Hans Berendsen,
Hengelo - 2. Stephan Braakhekke,
Vorden 3. Tjeerd Stapelbroek,
Wichmond.

• „Achtkastelenrüders"
maakten trip naar
Zuid-Limburg

Leden van de VRTC „de Achtkaste-
lenrijders" hebben per fiets een drie-
daagse trip naar Nuth in Zuid-Lim-
burg gemaakt. In totaal namen er 16
coureurs aan deel. Op de heenreis
(200 kilometer) was er veel regen, wat
een boel lekke banden tot gevolg had.

Dit werd goed opgevangen door de
volgwagen, beschikbaar gesteld door
Garage Groot Jebbink.

Alvorens de terugreis werd aanvaard,
heeft de B-groep de Mergellandroute
gefietst over een afstand van 120 kilo-
meter. De A-groep ging naar België,
o.a. naar Spa. Afstand 140 kilometer.
Op de gezamenlijke terugreis (185 ki-
lometer) minder regen en minder lek-
ke banden, zodat de groep tevreden in
Vorden terugkwam.

• Vordense Zwemvierdaagse
Maandag 27 juni gaat de Vordense
zwemvierdaagse van start. De organi-
satie is in handen van de zwem- en po-
loclub „Vorden '64". 's Avonds wordt
de poort tot het zwembad opengezet.

Wie 's avonds geen gelegenheid heeft
kan ook 's morgens vroeg zijn of haar
baantjes trekken. Men kan zich vanaf
heden aan de kassa van het zwembad
in laten schrijven.
De uitreiking van de medailles vindt
vrijdagavond l juli plaats.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Koffietafel
besloot bezoek buitenlandse stagiaires

E en gezamenujke koffietafel, zondagmiddag in het Dorpscentrum te Vorden, betekende het einde van het
bezoek van een 60-tal buitenlandse stagiaires aan de Regio West Achterhoek van Jong G eire.
De jongelui die momenteel in Nederland by land- of tuinbouwbedrijven stage lopen, zijn gedurende een
viertal dagen in de Achterhoek te gast geweest. Dit in het kader van de „Stichting Uitwisseling en Studie-
reizen". Zaterdag hebben de jongelui met afgevaardigden van deze Stichting een gesprek gehad over hun
verblijf hier in Nederland.
Zaterdagmiddag is het gezelschap te gast geweest bij de Harmonicadag in Lievelde, terwijl er zaterdag-
avond een gezellig samenzijn in „de Engel" in Steenderen plaats vond.



Onze trouwkaart komt uit de
collectie van

en wordt tot in de
van elke gewenste tekst

voorzien door

Wl IVIRS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752 1086

OPHEFFINGS-
UITVERKOOP
Nog enkele koopjes in meubelen -

tapijten - vitrages - gordijnen - enz.

Tienerbureau's
tegen zeer aantrekkelijke prijzen.

KORTINGEN
van 20 tot 50%

Fa. J. Kerkwijk
Dorpsstraat 20 - Ruurlo - Tel. 1384

3 Kaapse viooltjes 5,-
2 Groene pianten 10,-

1 bos Chrysanten 5,-

5 Geraniums 10,- (ook hang)
24 VLIJTIG LIESJE. PETUNIA'S,
SALVIA'S. AGRATUM. BEGONIA S voor 12,75 (per soort)

32 LOBELIA. ALYSIUM, AFRIKANEN voor 12,75 (per soort)

Volop winterkool planten

Tegen inlevering van deze
advertentie:

1 kilo

Verse Woftt 6,-
SLAGER

HANS JOftKER

aguAsport
regenpakken

lekroond door hel Mimslene van Verkeer
•n Walefslaal Het mees! verkochte
egenpak van Nederland Het pak met de
ele ext ra .s In viil modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

Martens
ZUTPHENSEWEG - VOROEN

Deze Premie
Musicassettes

r-x ^±-^ f. •• -\ &'t-\*i^

r

BIJ AANKOOP VAN
EEN MUSICASSETTE

SI uk

met broodjes van uw

Echte Bakker
VAN ASSILT

l I ! T , [ W F G 1 8 VORDfN T F L 1384

MlSiCASSKTTES
doentoteral

ENOOKNOG...
25top musicassettes van 24.95
tijdelijk voor

KOM SNEL NAAR:

BREDEVELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000
ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

Voor een gezellige
vrolijke

en feestelijke
Vierdaagse intocht

Bloemen horen daarbij
Bij ons zeer mooie en aantrekkelijke
Vierdaagse boeketten
voor speciale prijsjes

Ook in de tijd van examen uitslagen
hebben wij steeds volop rozen en
samengestelde boeketten in voorraad

dijhprman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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.

HORLOGERI^«>UD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 HengelolBB) Tel. 05753-1374. Privé 2830

ADVERTERHil KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Wandelen
doet U goed.

Een bloemetje
geeft U
nieuwe
moed.

Ruime
keuze

in gemengde
boeketten.

BLOEMISTERIJ

Vordens Dameskoor

Appeltaarten
aktie

9-10-11 juni
Tevens donderdagavond

verkoop vanuit het
Dorpscentrum

met
Televisie

reparaties
direct

naar

VORDEN

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

11 interieuradviseur
•n*-ffiieterse
Hackforterweg 18,

Wichmond.
Tel. 05754-517

uw valtman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIH l (l [-VISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Kunstgebitten reparatie

DROGISTERU

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

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

j l f j j j

jansen
autoschadebedrijf

& gal t

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 - Warnsveld
005750-22816

BOVAG

koff* **-

NIEUW!

EX. Gebak
en

EX. Gevulde broodjes
Gewoon geweldig lekker!

't winkeltje in vers brood en banket

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

Spaanse geraniums
en Stam fllChsia'S 3 voor f 10,-

hang- en staand 1 0 voor f 1 5,—

Knolbegonia en Perkdahlia f Of60

PERKPLANTEN, TOMATENPLANTEN,
KOMKOMMERPLANTEN,GROENTEPLANTEN,
CHRYSTANTENSTEKKEN
IN VELE KLEUREN EN SOORTEN

Bamboe bonestokken 10 voor f 1 7,50

2 zakken voor f 1 0,-

KWEKERIJ

TIELTJES
Halseweg 43 - Halle (weg Zelhem-H alle)
Tel. 08343-1530

Speciaal voor
deze gelegenheid!!!

AVOND-
VIERDAAGSE
BOEKETTEN

Tevens staan wij voor
al uw wensen klaar.

Bloem sier kun si

Dorpsstraat 19
7251 BA Vorden

J.W. ELBRINK
Telefoon 05752-1436

Dan bel je even
voor zo'n lange meter

GEBAK
in die exclusieve verpakking van

BANKETBAKKERIJ

J. Wiekart
Tel. 05752-1750



Weekend
geslaagde afsluiting clubseizoen
Meer dan 200 mensen waren zaterdagavond 4 juni op kampeerboer-
dery „de Haverkamp" aanwezig voor de ouderavond van de Vordense
clubs, uitgaande van de Gereformeerd/Hervormde Jeugdraad.
De bezoekers kregen een afwisselend programma aangeboden. Elk
van de 5 clubs namen een deel van de avond voor hun rekening.

De jongste club (groep 3 en 4 basis-
school) verzorgde een modeshow, an-
deren bijvoorbeeld een play-back op-
treden, een quizprogramma en een
club-jeugdjournaal.
De tienerclub (voor jongelui tot 16
jaar) speelde een aantal toneelstukjes.
De voorzitter van de Geref./Herv.
Jeugdraad, dhr. Frans Hiemstra, ver-
telde op deze avond blij te zijn dat het
aantal jongeren dat de clubs in

„'t Achterhuus" bezoekt dit jaar al
wéér gegroeid is. Naast een 20-tal
CJV-leden (16 jaar en ouder) zitten dit
jaar meer dan 80 kinderen en tieners
op club.
Bijna al deze 80 jongelui waren mee-
gegaan naar het clubweekend op „de
Haverkamp" in Hengelo. Op de fiets
waren ze vrijdagmiddag daar naar toe
vertrokken. Het programma van het
clubweekend was al net zo gezellig en

De koningin onder de groenten
is er weer vers ASPERGESEIZOEN IN VOLLE GANG

In de maanden mei en juni is er veel bedrijvigheid te bespeuren in en rond de heuvels van de Limburgse en
Brabantse aspergevelden. De aspergekopjes kunnen zich met moeite onder de grond houden. Ze krygen
trouwens niet de kans om boven de grond uit te komen, omdat oplettende asperge-stekers er al lang het
mes in hebben gezet.
Zy zien elk barstje op een heuvel dat de komst van een asperge aankondigt.

Deze plaats wordt open gegraven zo-
dat de asperge met een speciaal mes
kan worden afgesneden. In vakter-
men heet dit „het steken van de asper-
ge". Vandaar ook de naam aspergeste-
kers voor degenen die de asperges
oogsten.
De echte aspergeliefhebbers kunnen
in deze tijd hun hartje ophalen aan de
verse asperges. Mocht u ook van ver-
se asperges willen genieten, dan is het
nu de tijd. De WV's in Limburg en
Brabant hebben speciale aspergerou-
tes om met de auto of fiets door de
aspergebieden te rijden en een asper-
geteler te bezoeken.

Natuurlijk is er volop gelegenheid om
verse asperges, kant-en-klaar bereid,
te eten. Veel restaurants zetten weer

met trots „verse asperges" op het me-
nu. En wilt u de asperges niet kant-en-
klaar voorgeschoteld krijgen, maar er
zelf mee experimenteren, dan zijn er
receptideeën genoeg.

Wie een beetje handigheid heeft in
het schillen van de asperge is verze-
kerd van een lekkernij op bord.
De asperges bij het kopje voorzichtig
vasthouden en met een dunschiller
voorzichtig vanaf het kopje schillen,
het kopje moet heel blijven.

De asperges vervolgens 10 minuten la-
ten koken en 20 minuten in een geslo-
ten pan laten staan.
Met deze asperges kunt u alle kanten
op. Bijvoorbeeld in het volgende re-
cept.

Asperges met meloen
Nodig: 2 rechte gare asperges, l kleine
meloen, 12 dunne plakjes rookvlees, 4
blaadjes sla, zout, peper, wat citroen-
sap, gehakte peterselie.
Snijd de meloen doormidden en ver-
wijder de pitjes. Snijd de meloen in
dunnen schijven en schil ze. Was de
blaadjes sla, dep ze droog en leg ze op 4
bordjes. Leg de schijven meloen erop
met daarop de luchtig gevouwen plak-
jes rookvlees. Leg de aspeges ernaast
en bestrooi die met wat zout en peper.
Druppel er wat citroensap op en be-
strooi met gehakte peterselie.

Dit gerecht kunt u uitstekend maken
met asperges die u van een vorige
maaltijd heeft overgehouden. De
asperges moeten bewaard worden in
het kookvocht, en bij het bereiden uit-
lekken.

afwisselend als dat van de. feestelijke
ouderavond. Daarbij werd rekening
gehouden met de verschillende leef-
tijden van de jongelui. Op vrijdaga-
vond was er bijvoorbeeld om te begin-
nen een „Koekiemonstertocht".

De zaterdagmorgen stond in het te-
ken van sprookjes. Op „het Zand"
werd een sprookjesspeurtocht gehou-
den, waaraan prijzen verbonden wa-
ren, 's Middags was een binnenpro-
gramma gepland, zodat het regenach-
tige weer geen invloed had op het hele
gebeuren.

De volgende morgen werd aandacht
besteed aan de natuur, d.m.v. dia's en
een natuurtocht in het bos o.l.v. dhr.
Herman Brinkhorst. In de tijd die tus-
sen de programmaonderdelen over-
bleef was er gelegenheid tot sport,
spel en zang.

Het weekend werd zondag afgesloten
met een kinderdienst o.l.v. de nieuwe
Vordense predikant ds. P. Dekker.

Zowel de jongelui als de ongeveer 15
leiders en leidsters waren by terug-
komst in Vorden erg tevreden over het
weekend op „de Haverkamp". Het was
de afsluiting van het clubseizoen. Velen
kijken nu al weer uit naar het nieuwe
seizoen, dat in septemb|̂ al beginnen.

Is uw drukwerk vakwerk
geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

DE q U L D E N REGELS VMl V E I L I G BARBECUEN
OP OF IN DE/TUIN

K I N D E R E N EN
H O N D E N UIF

DE BUURT
H O U D E N

BLUSC.EREED-
SCMAP BU
,DE HAND / NA qEBRUIK, VUUR.
HOUDEN / DOVFN MET ZAND;

NOOIT BRANDEND
ACHTERLATEN

BARÊrECUE- UI

STEViq

VERANKEREN

D E U R E N EN R A M E N
S L U I T E N

Z A N D OND6R
B A R B E C U E

AANBRENGEN/

*̂ -» .

FLADDERENDE
KLEDINq

DRAC.EKJ

Het is feest. De musicassette bestaat dit jaar een kwart eeuw. De Nederlandse
grammofoonplatenbranche vraagt daarom de komende tijd uw aandacht voor
dat verrekt handige muziekdoosje dat u overal mee naar toe kunt nemen. Door
de explosieve groei van de CD is de belangstelling in muziek /eer toegenomen.
Dat resulteerde tevens in een groeiende populariteit van de musicassette omdat
je die op iedere wilJekeurige plek kunt beluisteren. Sinds de introkduktie van
de CD liep de verkoop van langspeelplaten in vijfjaar tijd met dertig procent
terug terwijl de musicassetteverkoop met liefst dertig procent steeg. Toch loopt
Nederland vér achter bij de omringende landen. Om daar nu eens verandering
in te brengen start de Nederlandse grammofoonplatenbranche vandaag met
een speciale aktie „Musicassettes doen 't overal" en dat betekent, dat er voor
u in de platen/aak vele aantrekkelijke musicassette-aanbiedingen te
vinden zijn.

Premie musicassette slechts 6,95

Vij fentwint ig jaar
geleden werd de . **\
musicassette, een
uitvinding van het
Nederlandse Philips-
concern, gelanceerd.
Deze geluidsdrager
neemt in bijna alle landen
een zeer belangrijke positie in;
vaak is de musicassette zelfs be-
langr i jker dan de elpee. Neder-
land is echter nog steeds een , .ont-
wikkel ingsland" voor wat betreft
de musicassette. Dat is des te meer
verwonderli j k als we naar de ap-
paratuur k i j k e n : in Nederland is
de penetratiegraad van cassette-
recorders meer dan tweehonderd
procent. Dat wil zeggen dat in ie-
der gezin gemiddeld meer dan
t wee cassetterecorders staan. In
liefst 95% van alle auto's in Ne-
derland zit ook een cassetterecor-
der. Daarmee staat ons land aan
de wereldtop. Een vreemde gang
van zaken dat ons land bezaaid is
metxassetterecorders. t e rw i j l re-
latief weinig musicassettes ge-
kocht worden! Daarom kozen de
platenzaken, CD-zakcn en waren-
huizen juist nu. zo vlak voor de
vakantie, voor een grootse cam-
pagne.
In de auto of in een rieten strand-
stoel, de musicassette doet het
overal. Dat is het grote voordeel
van de musicassette. U kun t uw
favoriete muziek via de cassette-
recorder in de auto. uw hifi-appa-
ratuur in de huiskamer of middels
de walkman, en hoc al die afspeel-

25 topmuziekcassettes
tijdelijk in prijs ~ne
verlaagd van ƒ "O
24.95 naar l ff .

apparaten ook mogen heten, be-
luisteren. Geen gek idee van de
Nederlandse grammofoon platen-
branche om onder het motto:
..musicassettes doen 't overal" dit
muzikale doosje in de schi jnwer-
per te ze t ten . Steeds meer mensen
ontdekken de vele voordelen van
de musicassette.
Ten onrechte is \vcl eens
verondersteld dat de
musicassette van
mindere kwali te i t zou
z i j n . Een fa-

be l t j e dat nu maar eens de wereld
iritgeholpen moet worden. De
huidige musicassette geelt een ge-
luidsweergave van t o p - k w a l i t e i t .
De banden z i jn van een pert 'ekte
k w a l i t e i t . Musicassettes doen 't
overal. Het handige muziekdoos-
je maakt het luisteren naar uw fa-
voriete muziek op iedere denkba-
re plaats moge l i jk . Tijdens de zo-
mermaanden behoren de bandjes
dus bi j de vaste reisbagage van
honderdduizenden vakant iegan-
gers. Zeg nou ee r l i j k , wat is er niet
heer l i jker dan op je gemak, ver
weg van hu is . genieten van je fa-
voriete muz iek . Dat kan een ge-
zellig Hollands l ied, een stevig
s tuk je hardrock of een meesle-
pend stuk klassiek z i j n . Van ie-
dere grammofoonplaat, elke CD.
is óók een musicassette verkri jg-
baar.

Op25 mei start de Na^Bale Mu-
sicassettecampagne,,Musicasset-
tes doen 't overal". ' l o t e n met 13
augustus k u n t u bij aankoop van
een musicassette een keu/e ma-
ken ui t twee premie-musicasset tes
van slechts ƒ 6,95 per s t u k . Bo-
vendien zu l l en 25 top-musicasset-
tes t i j d e l i j k in pri js worden ver-
laagd van ƒ 24.95 naar slechts
f 17.95 per s tuk . Daaronder re-
cent mater iaa l van Tavlor Dayne.
Whi tney Houston. PaoloConte.
Dirty Dancing. George Michae l .
Toto. Tereiiee Trent d ' A r b v . Dire
S t r a i t s . B7,N. Godley & Crème,
Nadieh. Fleetwood Mac, Paul Si-

mon. P ink F'loyd, Billy Ocean.Si-
nead O'Connor en zelfs de aller-
nieuwste van André Hazes.
Bij aankoop van één musicasset te
k u n t u de premie-musicassettes
voor slechts ƒ 6.95 kopen. F r i s
keu/e uit een musicasset te met
. .middleof the road"-repertoire
en één met poprepertoire. De
pop-musicassette bevat recente
hi ts van Icehouse. Herman
Brood. The Ni t s . Bros. Golden
Earring. en vele anderen. De
M.O. R.-musicassette is voorzien
van muz ika le hoogtepunten van
ondermeer Anita Meyer. Rene
Frouer, Glenn Medeiros, Piet

Veerman en José Feliciano.
Prachtige muziek voor nog geen
/even gu lden .
Musicassettes zijn vana f nu ook
verk r i jgbaa r in de meeste specifie-
ke CD-shops. waai tot voorkort
al leen compact dises werden ver-
kocht. Stop/.o'n musicassette eens
in uw w a l k m a n , soundmachine.
por table , cassettedeck of autora-
dio en ervaar de geweldige k w a l i -
t e i t en de f raaie geluidsweergave
van d i t verrekt handige doosje.
De musicassette geeft iedereen de
mogel i jkheid om z'n muziekcol-
lectie mee te nemen, want : ..Mu-
sicassettes doen 't overal!"

Premie-musicassette pop
J >e Cocker - Unchain My Heart
Iceii 'Hise - Crazy
Climie Fishei - Love Changes
(F .ve ry th ing )
Golden Earring - My Ki l le r My
Shadow
Herman brood - Run For Your
Life
Godly & Crème - A Li t t l e Pieee
Of Heaven
Joyce Sims - Come In to My Life

Robert Cray - Foul Play
Black - Everything 's
Coming Up Roses
Simply Red - Ev'ry Time
We Say Goodbye
The Ni ts - in The Dutch
M o u n t a i n s
Mari l l ion - Incommunicado
Nadieh - Katoozazai
Shakatak - Mr. Manie & Sister
Cool

Premie-musicassette M.O.R.
Rene Froger - Winter in America
Jenifer Warnes - First We Take
Manhattan
Zucchero - Senza Una Donna
Leonard Cohen - I 'm Your Man
Dolly Parton - The Rivcr Unbro-
ken
José Feliciano-Tu Inmcnso Amor
Al Bano & Romina Power - Liber-
ta
Anita Meijer - The Exodus Song

Bil l Medley - Right
Here And Now
Robert Straling -
Maladie d'Amour
Agneta - The Last Time
Piet Veerman - Barely Holding On
Glenn Medeiros - Nothing's Gon-
na Change My Love
Everything But The Girl - These
Early Days
Paolo Conte - Gli Impermeabil i

augustus 19NX.TMJ
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, , De musicassette heef t jarenlang
een bescheiden rol in Nederland
vervuld, maar sinds een aantal ja-
ren ontdekken steeds meer mensen
de grote voordelen van dit ..kleine
doosje met muziek". Het belang-
rijkste argument is natuurlijk het
feit dat de musicassette u in staat
stelt uw favoriete muziek overal
met u mee te nemen: in de auto, op
't strand, op de camping, joggend

etc. U krijgtperfekte kwaliteit, u
heeft een grote keus zowel in reper-
toire als in prijs bij uwplatenzaak,
('D-zaak of warenhuis en... u kunt
er overal van genieten!
Wij wensen u veel luisterplezieren
hopen u snel weer in de platen zaak
aan te treffen voor uw muzikale
wensen op musicassette."
Jan Cïaasterland
Stichting Platen l O-daagse

Verkrijgbaar by fa. Bredeveld, Dorpsstraat 8, Vorden
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