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Donderdag 14 april 1988
50e jaargang no. 2

Lid N.N.P.
Losse mm-prijs 36 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

betaald, worden verhoogd met f 2,50 adm. kosten.

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

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 11, telefoon 05752-1688

Mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, telefoon 05752-6681

Het overnemen of copiëren van artikelen en/of advertenties
is zonder toestemming van de eindredaktie niet toegestaan

nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente- 8.30 tot 12.30 uur - wethouder J.F. Geerken (afspraken kunnen
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is
open van maandag tot
en met vrijdag van

op woensdag ook van
13.3 O tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

op afspraak.

Wethouder Mr. M.A. V.
Slingenberg: donderdag-
morgen op afspraak.

telefonisch worden
gemaakt bij de
receptie van het
gemeentehuis.
Tel. 05752-2323).

1. Collecte
Het Nationaal Fonds Sport Gehandi-
capten heeft een vergunning om een
collecte te houden van 18 tot en met
23 april 1988.

2. Compostbakken
Eind 1987 is in Vorden een aktie ge-
start voor de verkoop van compost-
bakken. Tot nog toe zijn 140 bakken
verkocht.
Dit is een verheugend groot aantal,
maar het zouden er nog meer moeten
kunnen worden. De gedachte achter
het composteren is simpel. Ongeveer
de helft van het huishoudelijk afval
bestaat uit groente-, fruk- en tuinaf-
val, het zogenaamde organisch afval.
Hiervan kan compost gemaakt wor-
den indien dit in een compostbak ge-
daan wordt.
Compost is een prima bodemverrij-
ker. De compostbakkenaktie zal nog
voor onbepaalde tijd worden voortge-
zet.
Dit betekent dat de gemeente f40,-
bijdraagt per bak van f 120,-. U betaalt
dus slechts f 80,-. Er kan alleen subsi-
sie worden gegeven op de eerste bak
die u aanschaft. Wilt u gebruik maken
van deze mogelijkheid, dan kunt u
contact opnemen met de afd. Alge-
mene Zaken.

3. Chemisch afval
Op maandag 18 april a.s. kunt u weder-
om uw chemisch afval inleveren op
het gemeentelijk inzameldepot aan de
Zutphenseweg SOA. Het depot is geo-
pend van 16.00 tot 17.00 uur.

4. Vergaderingen raadscommissies
De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangebo-
den raadsvoorstellen tot het nemen
van een besluit. Zo nodig stelt het col-
lege naar aanleiding van en advies
voorstellen nog bij of houdt deze aan.
Ook kunnen raadsvoorstellen inge-
trokken worden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.

Commissie voor financiën
Deze commissie vergadert op dinsdag
19 april a.s. om 19.30 uur in de raads-
zaal. Aan de orde komen onder meer
de volgende punten:
- beschikbaar stellen krediet i.v.m. de

liquidatie van de stichting Nazorg-
dienst Zutphen e.o.;

- vaststelling verordening gods-
dienstonderwijs en levensbeschou-
welijk vormingsondewijs;

- krediet voor aanbrengen electroni-
sche beveiligingsapparatuur basis-
scholen;

- verkoop perceeltje grond in Addink-
hof;

- beschikbaarstellen krediet en aan-
vragen en aanvaarden van een le-
ning en jaarlijkse rijksbijdragen t.b.v.
de aankoop en exploitatie van een
woonwagen;

- omleiding doorgaand vrachtver-
keer;

- krediet voorbereidende werkzaam-
heden kruispunt Klumper;

- vaststelling bestemmingsplan "In-
dustrieterrein 1986";

- uitbreiding personele capaciteit se-
cretarie;

- aanleg toegangspad naar en wandel-
pad rond Kasteel Vorden en in ge-
bruik nemen van grond;

- interne verbouwing bureau Burger-
zaken.

Commissie voor Algemeen Bestuur c.a.
Deze commissie vergadert op dinsdag
19 april a.s. om 20.30 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komen on-
der meer de volgende punten:
- correctie in verordening op de lo-

giesgebouwen;
- verkoop perceeltje grond in Addink-

hof; - .
- intrekking van de Verordening hef-

fing staangeld woonwagens en van
de verordening op de invordering

van staangeld woonwagens;
- delegatie bevoegdheid tot verkoop

van grond voor drie woonwagen-
standplaatsen;

- beschikbaarstellen krediet en aan-
vragen en aanvaarden van en lening
en jaarlijkse rijksbijdrage t.b.v. de
aankoop en exploitatie van een
woonwagen;

- omleiding doorgaand vrachtver-
keer;

- krediet voorbereidende werkzaam-
heden kruispunt Klumper;

- vaststelling bestemminsplan "Indu-
strieterrein 1986";

- uitbreiding capaciteit secretarie;
- aanleg toegangspad naar en wandel-

pad rond Kasteel Vorden en in
gebruik nemen van grond;

- interne verbouwing bureau Burger-
zaken.

Gecombineerde Commissievergadering
A Igemeen Bestuur/Financiën
Om 20.30 uur vergaderen deze com-
missies over het agendapunt "Omlei-
ding doorgaand vrachtverkeer".

Commissie voor Welzijn c.a.
Deze commissie vergadert op woens-
dag 20 april a.s. om 19.30 uur in het ge-
meentehuis. Aan de orde komt onder
meer het beschikbaarstellen van een
krediet i.v.m. de liquidatie van de
Stichting Nazorgdienst Zutphen e.o.

Inspraak
Indien u dat wenst kunt u over de on-
derwerpen die op de agenda staan uw
mening kenbaar maken. De stukken
liggen ter inzage in de openbare bi-
bliotheek en in het dorpscentrum. Als
u in wilt spreken moet u dit voor 't be-
gin van de vergadering melden bij de
voorzitter of de secretaris van de com-
missie. Voordat de behandeling van
de agenda begint krijgt u de gelegen-
heid om uw mening te geven.

5. Woningbouw op terrein voormalige
zuivelfabriek
In overleg met de bouwmaatschappij
die een optie tot koop heeft op dit ter-
rein is een concept-plan voor invulling
met woningbouw opgesteld. Het plan
gaat uit van de bouw van een 21-tal
(huurwoningen, gestapelde bouw,
langs de Burgemeester G alleestraat/
Almenseweg. De voormalige direc-
teurswoning zal daarbij worden be-
houden. Aan een te realiseren ontslui-
tingsweg zijn een elftal koopwonin-

KAtt OEM VOROEN SECTIE M

gen gepland. Zowel de huur- als de
koopwoningen zijn in principe ge-
dacht als huisvesting voor de catego-
rie 55+ .

Op grond van de gemeentelijke in-
spraak verordening ligt de concept-in-
vulling vanaf vrijdag 15 april a.s. gedu-
rende 14 dagen ter inzage ter gemeen-
tesecretarie.
Eventuele op- of aanmerkingen op
het plan kunnen door belanghebben-
den tot en met 29 april schriftelijk aan
burgemeester en wethouders worden
kenbaar gemaakt.

6. Inzamelen landbouwplastic
op donderdag 28 april a.s.

In gemeentenieuws van 7 aprilj.l. heb-
ben wij aangekondigd dat het land-
bouwplastic, evenals voorgaande ja-
ren, wordt opgehaald. Dit zal gebeu-
ren op donderdag 28 april. Indien u
landbouwplastic mee wilt geven dan
kunt u dit tot 27 april 12.00 uur opge-
ven ter gemeentesecretarie, tel. 2323.
Het ophalen geschiedt gratis.

Op vrijdag 29 april a.s. dient het
plastic per soort gebundeld en schoon
aan de openbare weg te worden aan-

7. Bestemmingsplan
Industrieterrein Vorden 1988

Met ingang van 18 april a.s. ligt er een
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage
t.b.v. de^oorgenomen verplaatsing
van GHBI Metaalwerken b.v. en
Emsbroek Installatietechniek b.v.
Overeenkomstig het voorontwerp
zoals dat in de maand december 1987
reeds te inzage is gelegd gaat het hier
om een terrein ten westen van het hui-
dige industrieterrein. Een afdruk van
de bestemmingsplankaart treft u hier-
onder aan.

Aangezien de GEMS als een A-inrich-
ting als bedoeld in de Wet geluidhin-
der moet worden aangemerkt, ligt er
tevens een ontwerp-zóneringsbesluit
ter inzage. Deze zone is tevens aange-
geven op de bestemmingsplankaart.
Buiten die zone mag de geluidsbelas-
ting vanwege het industrieterrein de
waarde van 50 dB(A) niet te boven
gaan.
Gelet op de gewenste spoedige reali-
sering van een en ander hebben Bur-
gemeester en wethouders tevens be-

sloten om vooruitlopende op het van
kracht worden van het bestemmings-
plan - de zgn. anticipatie-procedure -
reeds medewerking te verlenen aan
het verzoek om bouwvergunning.
Een en ander onder voorbehoud dat
hiervoor door Gedeputeerde Staten
van Gelderland de vereiste verklaring
van geen bezwaar wordt afgegeven.

Tegen het ontwerp-bestemmings-
plan, het ontwerp-zóne besluit als ook
de voorgenomen anticipatie kunnen
bezwaren worden ingediend. Daar-
voor wordt U verwezen naar de publi-
katies elders in dit blad.

NIEUWS IN T KORT

• Verkeersmiddag
ANBO Vorden

De afdeling Vorden van de ANBO
heeft op haar maandelijkse bijeen-
komst bezoek gehad van Veilig Ver-
keer Apeldoorn. Met als speciaal the-
ma "Ouderen in het verkeer". Het
werd een leerzame middag, waarbij
allerlei verkeerssituaties aan de orde
kwamen, veelal toegelicht met dia's.
De tijd bleek te kort om ook nog de
Vordense politie aan het woord te la-
ten over "Prefentie bij inbraakbeveili-
ging". Dit onderwerp zal nu op 13 mei
behandeld worden.

• Toneelclub TOP Lochem
te gast b|j "de Wehme"

Het is al een jarenlange t Br ie dat de
Lochemse toneelvereniging TOP een
uitvoering geeft in het bejaardencen-
trum "de Wehme". Dit maal werd het
blijspel "Familie is ook niet alles" op-
gevoerd. Jfe
De bewoners genoten rrreW'olle teu-
gen van de komische situaties die zich
op het toneel afspeelden.

• De Zonnebloem
Op woensdagavond 20 april a.s. houdt
"de Zonnebloem" afd. Vorden in het
Dorpscentrum te Vorden haar verga-
dering voor de leden, die zich aktief
bezig houden met het bezoeken van
langdurig zieken en hulpbehoevende
bejaarden.
Ook degenen die belangstelling heb-
ben voor dit werk zijn van harte wel-
kom.

m Autorally Opel GTI
naar Vorden!

A .s. zondagmiddag 17 april zal op het
Marktplein te Vorden de Nationale A u-
torally voor O pel GTI's eindigen. Ca. 30
teams hebben voor dit spektakel - een
semi-klassieker - ingeschreven en zij
hopen uiteraard allemaal Vorden te be-
reiken. Voor belangstellenden en auto-
fanaten een mooie gelegenheid deze tak
van sport van nabij te bekijken.

• Buurtvereniging Kranenburg*
Belang in het zilver

Het was voorjaar 1962 en er had zich
een groepje van ca. negen personen
gevormd als commité om iets klaar te-
krijgen voor de gemeenschap Kranen-
burg. Ze kwamen in aktie om aange-
sloten te worden op het waterleiding-
net voor de wijken Mossel, Kranen-
burg, Wientjesvoort.

BESTEMMINGEN
nnjUBBB HANDEL EN NIJVERHEID

AGRARISCH GEBIED MET BEPERKTE BEBOUWING

BERMEN, OPENBAAR GROEN OF PLANTSOEN

STRAALPAO (DUBBELBESTEMMING)
HOOPTE TO» ***

AANDUIDINGEN
f ,l3<.\ l KADASTRALE GEGEVENS

f IK\1 BESTAANDE BEBOUWING BINNEN DIT PLAN

Ifij
- SECTIEGRENS

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

De eigenlijke oprichtingsvergadering
vond plaats op 10 mei 1963. Het kreeg
definitief de naam "Kranenburgs Be-
lang" en het stelde zich tot doel de be-
langen van de gemeenschap te behar-
tigen.
Aanwezig waren 11 personen, als
voorlopig bestuur werden gekozen A.
Mombarg, voorzitter - W. Wolbert,
secretaris - H. Kappert, penningmee-
ster.
In september 1963 werd er een verga-
dering gehouden met het Kerkbe-
stuur. Ter sprake kwamen: verharding
Eikenlaan, Hamsveldseweg, Hams-
veldsezijweg en de aankoop en be-
bouwing Banekamp. De Eikenlaan
werd verhard in 1969; de andere twee
wegen hebben tot nu toe geen beurt
gehad en de Banekamp is praktisch
vol gebouwd. Nu prijst de gemeen-
schap gelukkig met de uitbreiding
Kerkweide. Het jaarlijkse eierzoeken
vindt al plaats sinds 1964.

De vereniging heeft een stijgende le-
denlijst. In 1964 waren er 66 leden, in
'69 68, in '77 88 leden en nu zijn er 102
gezinnen lid van de buurtvereniging.
Het jaar '80/'81 was voor de buurt een
jubeljaar: het werd aangesloten op de
riolering.
In de vijfentwintig jaar zijn er heel wat
"grote" en "kleine" dingen ter tafel ge-
komen en zoveel mogelijk gereali-
seerd.

Op 7 mei viert de buurt haar feest. Er
is een speciale kindermiddag. Die
kunnen zich vermaken met o.a. een
luchtkussen, het poppentheater "de
Trekwagen" geeft een voorstelling, er
is film en er zijn kinderspelen. En na-
tuurlijk een traktatie!
's Avonds is er receptie met aanslui-
tend een gezellige avond voor de ou-
dere leden.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Laurens Havenaar.
Ondertrouwd:
R. KroeseenH-D.Olthof.
Gehuwd:
J.W. Ruesink en A.P. Mentink.

Overleden:
M. Haring-Koetsier, oud 76 jaar;
H.H .P. Vaneker, oud 39 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

GRENS BESTEMMINGSPLAN

MATEN IN METERS

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

RK Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 17 april lO.OOuurds.H.Westerink,
bediening van de Heilige Doop; 19.00 uur
Dienst met belangstellenden, uitgaande
van de Herv./Geref. Evangelisatiecom-
missie. Voorganger ds. Hokojoku uit Zut-
phen, met muzikale medewerking. In de
Geref. Kerk. Koffie na.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 17 april 10.00 uur ds. G. v. Wilgen-
burg v. Doesburg; 19.00 uur ds. Hokojoku
van Zutphen

Weekenddienst tandarts
16-17 april W.A. Houtman, Vorden, tel.
05752-2253. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Weekenddienst huisarts
16-17 april dr. Sterringa, tel. 1255. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten 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 uuren 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 16 april 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 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.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 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 Hekje
Mw. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor half 9.

Stichting voor maal schappelijk t
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.

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

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

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085452220.

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 (kamer 30),
Raadhuisstraat 6, tel. 3405.



Vertikale
lamellen
Stijlvol en Gezellig

decoratief d.m.v.
exclusieve lamellen.
"kind-vriendelijk"
door speciaal
klicksysteem
de kwalitatief
hoogwaardige
materialen
garanderen een lange
levensduur.
op maat leverbaar
3 jaar garantie

* met automatische
vergrendeling

* op wens en naar maat
' met rechte en schuine kap
* kap en gel. in wit, bruin en groen. -,

hllIOn Zonweringen
Hummeloseweg 7 - Hengelo G ld. Tel. 05753-1048

Showroom geopend: vr. 19.00-21.00 en za. 09.00-12.00 uur

Heeft u bouwplannen?
Zowel in de premie- als vrije sector
bouw heeft ons bedrijf verschillende
mogelijkheden in verschillende
prijsklasse's.
Prijzen vanaf f 95.700,- incl. b.t.w.

Gaarne zijn wij bereid vrijblijvend in-
formatie te verstrekken.

"De Eendracht"
De Heurne, Hengelo G ld.
Tel. 05753-2993, b.g.g. 3433

Op de Infobeurs, welke wordt gehouden op 17 april te Keijenborg,
zijn wij ook aanwezig.

Voor al uw automaterialen
bijvoorbeeld: Banden 155 SR 1376,-

Stomil 165 SR 13 82,-
Radial 175/70 SR 13 87,50
Remreparatie + blokjes vanaf 59,-
Uïtlaten compleet, vanaf 95,-

Let op: Trekhaken vanaf 195,- (gemonteerd)

Automaterialen Verhey
Kuilenburgerstraat 1, Steenderen - Tel. 05755-2202 of 1593

Prijzen zijn
incl. montage

en btw

Kom vrijblijvend kijken naar onze
zéér uitgebreide collectie

Tuinmeubelen en Gazonmaaiers

Tuinstoelen - Tuinbanken - Kussens
Parasols - Buitenverlichting
H andmaaiers - Motormaaiers - Strimmers

Gereedschap en Ijzerhandel

DE BEER
Spittaalstraat 22 - Zutphen
Telefoon: 05750-18040

;tf aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 14,15 en 16 april

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

1 5 voor

4,95

MAANDAG
1 8 april

500 gram

Andijvie
panklaar 195

DINSDAG
1 9 april

500 gram

Raapstelen
panklaar 195

WOENSDAG
20 april

500 gram

Spitskool
panklaar 195

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Uw Warme Bakker heeft wel zijn /GILDE

arm gebroken, maar zijn moraal niet! '
Alles gaat gewoon door,
dus de kwaliteit blijft gewaarborgd.
Koop brood en banket bij de man die zelf bakt!
AANBIEDING:

Krenten of Rozijnen mik van 3,10 V00r 3,-
Zeeuwse Cake Van3,5ovoor 3,-

van4,50voor 4,—

Slagroom of Mokka Snit _ __
van 6,25 voor O, /O

Debakkef

die zelf

elke dag

vers bakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker!

250 gram 6,25

WEEKEND SPECIALITEITEN

Pampa schijven
5 haien 4 betalen

— • • •

voor 1 tientje

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gekookte
worst

250 gram Z,25

Leverkaas
100 gram 0,98

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Het gewicht van
de stier was 669 kilo.

De winnaars van de rollades:
dhr. Smits, Oude Borculoseweg 1

dhr. Das, Het Jebbink 63.

DONDERD. - VRIJD. - ZATERDAG

Karbonades
5 haten 4 betalen

Priklapjes iki016,90

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst

grove 1 k,io 9,90
Borstlappen

1 kiio 12,90
WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 k,io 6,95
Rundergehakt

1 küo 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

MARKTAANBIEDING

NU WE DRUK ZUN MET DE SCHOONMAAK:
EXTRA VOORDELIG EN MAKKELIJK

Chili con carne
1 kno 9,90

Bami + Nasi
1 kilo 6,25

Carboleum
Tuinhoutbeits
Dekkende beits
Houtveredeling
Edel beits
Silvanol
Silvatane
Kool teer
Silo lak
Impraline

Weekblad
Contact

uw
onmisbare

reclame-maker!

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

TOLDIJK DOESBURG!
IEL Hl
05755 1655 08334 17209 l

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Waardebon:
Tegen inlevering van deze waardebon

500 gram Verse worst 2,98

Schouderkarbonade 3,48
500 gram

welbekende MGtWOrStGn 4 voor 12,—

SLAGER HANS JONKER

DE VALEWEIDE'
1 bos Rozen 4,75
(staan 14 dagen)

3 Kaaps violen 5,50
24 Violen 9,75

7 Vaste planten 10,-
Vo/op sla- en koolplanten!



Dankbaar en blij geven wij u
kennisvan de geboorte van on-
ze zoon en broertje

Erik Dirk
roepnaam Erik

Jan Korenblek
Dinie KorenWek-
Jan Stokkink

Martin

9 april 1988,
7234 SR Wichmond,
Lankhorsterstraat 8.

Wij zijn blij met de geboorte
van ons dochtertje en wij met
ons zusje

Bernadet

Harry te Velthuis
Derkjen te Velthuis-

Nieuwenhuis
Monica
Sjoerd

Zondag 10 april 1988,
Industrieweg 6,
7251 JT Vorden.

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.

• NIET VERGETEN!
zaterdag 16 april 20 uur
Dorpscentrum Vorden de ope-
rette „derZarewitsch". Kaar-
ten sig. mag. Hassink, Vorden
• care rest. Eijkelkamp 't Med-
ler en aan de zaal.

• TE KOOP:
Tuinbank - Grasmaaier,
Husqvarna - Diepvries kast
met lade, iets defect - Poo-
taardappelen "Surprise"
Kinderfiets "Gazelle". Tel.
05752-2984.

• A.s. zaterdag van 10.00
tot 15.00 uur verkoop huis-
raad. Alles moet weg. Juliana-
laan 12, Vorden.

• TE KOOP:
een Bergmeubel 1.85 h - 85
br - 40 diep, 3-delig met 3 la-
den. Na 5 uur H. Doornink, tel.
2995, v. Lennepweg 4, Vor-
den.

• GEVRAAGD:
Prentbriefkaart van "hetOn-
stein" van voor 1925. Evt. te
leen. Brieven onder no. 50-2,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• MET SPOED te huur gevr.:
Kamers of kleine woning.
Tel. 1762.

• TE KOOP:
Luchtbandenwagen (2.80 x
1.40) + Paardetuig. f 250,-.
Hartman, tel. 05752-2293.

• TE KOOP:
Wegens samenvoeging van 2
huisgezinnen: 1 bergmeubel
in z.g.st. en 1 koelkast mt
diepvriesvak en 2 stel over-
gordijnen. Tel.: 05752-1254
op donderdag 14 april van 16-
20 uur.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• Niet vergeten!
zaterdag 16 april 20 uur Dorps-
centrum Vorden de operette
„der Zarewitsch". Kaarten
sig. mag. Hassink, Vorden -
café rest. Eijkelkamp't Medler
en aan de zaal.

Woensdag 20 april a.s.
zijn wij 40 jaar getrouwd.

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

R.G. Krijt
H J. Krljt-Wesselink

Gelegenheid tot feliciteren
van 17.00 uur tot 18.30 uur
in café "d' Olde Kriet",
Dorpsstraat 25 te Wichmond

Dorpsstraat 22, 7234 SP Wichmond.

In plaats van kaarten

Op vrijdag 22 april
hoop ik D.V. 90 jaar te worden.

i
Zij die mij hiermee willen feliciteren
zijn welkom op de receptie
in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3,
Hengelo-G,
's avonds van half 8 tot 10 uur.

G. Lenselink-Jansen

"de Bleijke", Beukenlaan 37,
7255 DL Hengelo Gld.

Op zaterdag 16 april
hoopt

B. Elsman-van Kooperen

80 jaar te worden.

Receptie van 19 uur tot 21 uur
in Bodega "'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 te Vorden.

Deldensebroekweg 11,
7251 PW Vorden.

Op dinsdag 19 april
hoop ik

J. Eenink

samen met vrouw,
kinderen, kleinkinderen

$ en achterkleinkinderen ^

* *
mijn 80e vejaardag te vieren.

* *$ Wij houden receptie \>
van half 8 tot half 10 's avonds
in zaal Wolberink te Hengelo Gld.,
Bleekstraat 3.

S *
Karspel 28, Hengelo G ld.

l V

Muziekvereniging
"Concordia"

kan momenteel nog

meisjes
in de leeftijd vanaf 4 jaar
plaatsen voor haar

Majorettepeleton.

De Repetitieavond is op woensdag
vanaf 18.00 uur in het Dorpscentrum.

Aanmelden/inlichtingen bij
mevr. Dijkman-Zweverink,
Molenweg 33, tel. 2814.

LR en PC "De Graafschap
Concours Hippique

te Vorden

Zaterdag 16 april
Zondag 17 april

\
terrein

"Het Lekkerbekje"

Aanvang 8.30 uur

"Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God,
mijn God, de bron van vreugd..." (Ps. 43:4)

Vol van dankbare herinneringen aan wat hij voor ons
heeft betekend, maartoch bedroefd, geven wij u kennis
dat heden plotseling van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze zorgzame vader en opa

Geerhardus Potman
ECHTGENOOT VAN JOHANNA HENDRIKA KOSTER

op de leeftijd van ruim 80 jaar.

Vorden, J.H. Potman-Koster
Eemnes, Henk en Betty

Ede, Geert en Roelie
Huizen, Hans en Marry

Zoetermeer, Peter en l da
Zelhem, Wim en Lidy

en kleinkinderen

7251 XL Vorden, 13 april 1988.
H.K. v. Gelreweg 2.

De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
op zaterdag 16 april om 9.30 uur in de G er. Kerk te Vor-
den, waarna de begrafenis om 12.00 uur op de Algeme-
ne Begraafplaats te Zwartsluis zal plaatsvinden.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen in de
aula van de Monutastichting, Het Jebbink 4a te Vorden
op vrijdag 15 april van 19.00 uur tot 19.30 uur.

Heden overleed toch nog onverwacht, mijn lieve en
zorgzame man

Jan Anne van der Schaaf
• ROTTERDAM 9 augustus 1906 t VORDEN 10 april 1988

E.M. van der Schaaf-Wils

7251 AN Vorden,
Beatrixlaan 6.

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum "Monu-
ta". Het Jebbink 4a te Vorden (alwaar geen bezoek).

De crematie zal plaats vinden donderdag 14 april a.s.
om 13.30 uur vanuit aula 2 in het crematorium te Die-
ren. Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid in
de ontvangkamer van het crematorium.

Vertrek vanaf het uitvaartcentrum."Monuta" om 12.30
uur.

Feestelijke Heropening
. Donderdag 21 april a.s.

Nog een week hard werken en dan is het zover.
Dan kunnen wij U weer ontvangen in onze geheel gemoderniseerde
Keurslagerij.

Woensdag 20 april
houden wij van 4 tot 8 uur

Open Huis
waarvoor wij U nu al van harte uitnodigen,
om onder het genot van een hapje en drankje
ons bedrijf te komen bezichtigen.

Let op onze feestelijke advertentie a.s. week.

KEURSLAGERIJ VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden - telefoon 05752-1321

Klaas Bakker van Hotel Bakker,
Corrie ten Barge van de Herberg en

Nico van Goethem van 't Pantoffeltje

wensen u
een fantastisch fijne
Koninginnedag toe

P.S. de Konsumptiemunten van deze 3 bedrijven kunt U over en weer besteden.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect voor
ieders levensovertuiging regelen en ver-
/orgen wij op s t i j l vo l l e vvij /e de u i tvaar t .

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

lïtvaartcentrum: Vorden. Het . lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartver/ekerinyen:

A.(i. Berendsen, Stroclijk 9, Vorden. 05752-1844

De

UITVOERING
van

GYMNASTIEKVERENIGING

"SPARTA"
is op

16 april 1988
Aanvang 19.00 uur

Toegangsprijs volw. f 2,50
Toegangsprijs t/m 16 jaar f 1,25

Donateurs gratis
op vertoon van de Donateurskaart.

Feestavonden
Openbare Dorpsschool

Donderdag 21 en vrijdag 22 april a.s.
in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.

Alle leerlingen treden op.

Entreeprijs f 2,50 per persoon.

Kaarten verkrijgbaar aan school
of 's avonds aan de zaal.

n
Sportieve regenjas.
Lichtgroen van kleur
met fel groene
accenten in de kraag. mode

burg. galleestraat 3 - vorden



Te koop:

N A.K. gekeurde
pootaardappelen

diverse rassen, o.a.

Eersteling
Doré

Lekkerlander
Parel

Eigenheimer
Surprise

H. Rossel
Holtmaatweg 3

Leesten-Warnsveld
Tel. 05750-21600

Wij hebben ook prima
consumptie aardappelen

Nu ook:

Harsen
van benen en

bikinilijn

H u idverzorg i ngssalon

GUUSTA
BRUGGERT
Het Jebbink 36, Vorden

Tel. 05752-3025

alle soorten
batterijen voor uw

• h oortoestel

sfemerink
<x> optcen
zutphenseweg 7 - vordert

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

H i f i imvisit vint-o

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Pretty markt
Zwem en Polover.

Vorden '64
Zaterdag 2 juli

Heeft u nog spulletjes
op te ruimen?

Wij komen ze graag bij
u ophalen;

bel even tej. 2668!

Uit de wind is het al lekker op
het balkon. Vetrolletjes?
Net zo snel verdwenen als
sneeuw voor de zon met

Malsovit
Maaltijdkoeken

Exclusief verkrijgbaar bij

Echte Bakker
VAN ASSELT

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.

r interieuradviseur
Aft

Yieterse
Hackforterweg 19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 15
april 1988 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en 14.00
tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage een verzoek met bijlagen van:

1. dhr. H.G. Beumer, Schuttestraat 16, 7251 MZ Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een afgedekt mestbassin van beton
voor de opslag van varkens- en rundveemest, adres
inrichting Schuttestraat 16 aldaar;

2. dhr. E J. Kettelarij, Lindeseweg 3, 7251 ND Vorden
om een vergunning tot het uitbreiden van de inrich-
ting met een afgedekt foliebassin voorde opslag van
varkens- en rundveemest, adres inrichting Lindese-
weg 3 aldaar;

3. dhr. JA. rioeterdink, Lieferinkweg 2, 7251 NV Vor-
den om een vergunning tot het uitbreiden van de in-
richting met een afgedekt foliebassin voor de opslag
van rundvee- en varkensmest, adres inrichting Liefe-
rinkweg 2 aldaar;

4. dhr. A. Knoef, Onsteinseweg 22, 7251 ML Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf; adres inrich-
ting Onsteinseweg 22 aldaar en

5. dhr. J.W. Oortgiesen, Ruurloseweg 113, 7251 LD
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een agrarisch bedrijf, adres
inrichting Ruurloseweg 113 aldaar.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:

voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onderde voordat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder buiten die in-
richting.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerp-beschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand vanaf 15 april 1988
SCHRIFTELIJK worden ingediend bij het gemeentebe-
stuur. De ingekomen bezwaarschriften worden mede
ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING BEZWAREN te mogen inbrengen.
Dit moet plaatsvinden vóór 29 april 1988.
U gelieve daarvoor een afspraak te maken.

Indien men dat wenst worden de persoonlijke gegevens
van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend
gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelij-
kertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebestuur
worden ingediend.

14 april 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken, loco.

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, Jransporten in binnen- en
buitenland.

m jansen
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie -
autoglasservice - verhoogde daken

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld
005750-22816

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen. De prijzen
zullen u meevallen

Café-Restaurant

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

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van maandag 18 april 1988, gedurende één
maand, voor een ieder te gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt:

a) het ontwerp-bestemmingsplan "Industrieterrein
Vorden 1988" en

b) het ontwerp-zönebesluit ex. artikel 41 van de Wet
geluidhinder,

beide betrekking hebbende op de voorgenomen ver-
plaatsing van GEMS Metaalwerken b.v. en Emsbroek
Installatietechniek b.v. naar een lokatie gelegen aan de
westzijde van het huidige industrieterrein.

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder tegen zowel het onder a) genoemde ont-
werp-plan als ook het onder b) genoemde ontwerp-be-
sluit, schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeente-
raad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Zij die van die mogelijkheid gebruik maken zullen in de
gelegenheid worden gesteld hun bezwaren toe te lich-
ten tijdens een op vrijdag 20 mei 1988 om 10.00 uur in
het gemeentehuis van Vorden te houden zitting.

Vorden, 14 april 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, jo. artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking
te verlenen aan het verzoek van GEMS Metaalwerken
b.v., Zutphenseweg 3 te Vorden, tot het oprichten van
een bedrijfshal met kantoor nabij de Industrieweg al-
hier, kadastraal bekend gemeente Vorden, sectie M,
no.'s 157,187, 817, 839 en 815.

De op het verzoek betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen tot en met 17 mei 1988 voor
een ieder ter inzage ter gemeente-secretarie.

:

Eventuele bezwaren tegen genoemd voornemen kun-
nen tot en met genoemde datum schriftelijk worden
kenbaar gemaakt aan Burgemeester en wethouders van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 14 april 1988.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de loco-burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken.

UIVHI
V l C IE

Fonkelnieuw zijn Miami Vice schoenen
voor mannen, gemaakt van robuust
gemarmerd leder. Sublieme pasvorm
en dito kwaliteit. Kleur: kiezel.
Onweerstaanbaar succesvol,
net als 't Miami Vice team!

ROIVIIKA

140,-

WULLINK
VORDEN
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Bij inlevering van deze bon

Appeltaartjes
van 5,-

es V
voor *t>^O f N

't winkeltje in vers brood en banket

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

PROVINCIE
GELDERLAND

BEKENDMAKING

HINDERWET/WET GELUIDHINDER

Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 12 van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat een gecom-
bineerde aanvraag is ingekomen van Gems Metaalwerken BV. te Vor-
den (mede namens Emsbroek Installatietechniek B.V. te Vorden) om
vergunning ingevolge de Hinderwet en de Wet geluidhinder voor het
oprichten en in werking hebben van een tank- en apparatenbouw- en
constructiebedrijf, te vestigen aan de Industrieweg 11 te Vorden.
Zij zijn voornemens de gevraagde vergunning te verlenen.

De aanvraag en de overige stukken liggen vanaf 13 april 1988 tot 12
mei 1988 ter inzage in het gemeentehuis van Vorden op elke werkdag
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede elke maan-
dag van 18.00 tot 21.00 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te
Vorden.

Tevens liggen de aanvraag en de overige stukken tot het einde van
de termijn waarbinnen tegen de beschikking beroep kan worden in-
gesteld ter inzage in het provinciale kantoorgebouw, Marktstraat 1 te
Arnhem op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot
16.00 uur.

Desgewenst wordt aldaar een mondelinge toelichting op de stukken
gegeven. Het maken van een afspraak, telefoon 085-592047, is
gewenst.

Mondelinge bezwaren kunnen worden ingebracht tijdens een open-
bare zitting, te houden op dinsdag 3 mei 1988, om 10.00 uur, in het
gemeentehuis van Vorden, waarbij tevens gelegenheid is tot gedach-
tenwisseling over de aanvraag.

Schriftelijke bezwaren kunnen tot 12 mei 1988 worden ingebracht bij
Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arn-
hem. Degene, die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken diens per-
soonlijke gegevens niet bekend te maken.

Tenslotte wordt de aandacht erop gevestigd, dat degenen die bezwa-
ren hebben ingebracht op bovenomschreven wijze en zij die aantonen
daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest, beroep kunnen in-
stellen bij de afdeling voor de Geschillen van Bestuur van de Raad
van State, nadat op de aanvraag is beslist.

Arnhem, 29 maart 1988 — nr. MW88.13147-MW3106

Gedeputeerde Staten van Gelderland
M. de Bruijne - voorzitter
P. J. de Loor - griffier

II maakt kans op
de helft van uw besteding

S
Tbt een maxiiniim van ƒ 500,-

U\jtn£U: in. orizt?

PRHULI MAraASSESNV
KTJSSENS en beproef* uw gehok.

uoorijxiarcten én htit dk^lr^c^nefbrrnLilif^

Jw leverancier:

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517 .

Deze week bij

Vishandel
der uit Spakenburg

Hol l. Nieuwe
per stuk 3 voor

1,75 5,-
8 voor
10-

Kibbeling

NIEUW

Pikante
Makreelpaté

per doosje «| Cf| Heerlijk op

gebakken

200 gram

3,-
500 gram

7-
a 100 gram de toast

NIEUW

Verder Dinsdag op
de markt in Vorden.

vele soorten
gebakken vis



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 14 april 1988

50e jaargang no. 2

Gouden jubileum Ant Wissink
werd beloond met goud

kend. "Ik heb vroeger op school zelfs
Staring als strafwerk moeten schrij-
ven", zo sprak hij.
Mevr. Letterie werd deze avond na-
mens de Werkgroep door dhr. T.
Schurink in de bloemetjes gezet.

NIEUWS IN T KORT

Uit handen van de voorzitter van "Cantemus Domino", dhr. Ant. Eykelkamp, kreeg de jubilaris de gouden
onderscheiding van de Gregoriusvereniging opgespeld. In de feestelijk versierde kerk St. Antonius van
Padua zong het gemengd koor "Cantemus Domino" de Kleine Barok-mis van C. van Haperen. Het ge-
heel stond onder leiding van dirigent P. Rouwen, aan het orgel dhr. Colenbrander en met medewerking
van de gebr. Eykelkamp.
Aansluitend vond de receptie plaats in zaal '"Schoenaker".

Namens Parochieraad, Kerkbestuur
en "Cantemus Domino" heette mevr.
R. v.d. Linden een ieder van harte wel-
kom.
Diverse sprekers, zoals Ant. Eijkel-
kamp, voorzitter van "Cantemus Do-
mino", pastoor van Zeelst namens
Kerkbestuur, P. Eijkelkamp als afge-
vaardigde van de familie en van de
zangersgroep "Gebr. Eijkelkamp" en
dhr. G. Bekker, "oud" hoofd Basis-
school te Kranenburg.
Een ieder schetste de persoon Ant.
Wissink in zijn eigen hoedanigheid.

Hun lovende woorden gingen ge-
paard met kado's voor de jubilaris.
Tot slot van de receptie liet dhr. Ant.
Wissink de vijftig jaren organist en di-
rigent zijn de revue passeren. Hij was
verrast door de overweldigende be-
langstelling, in geen vijftig jaar be-
leefd.
"Als u me vraagt: Hoe zie je zelf op de-
ze periode terug?, dan is dat moeilijk
om daar een afgepast antwoord op te
geven. Voldaan - ook met gemengde
gevoelens, zowel positief als negatief.
Het is niet alles goud wat er blinkt.

Het is tachtig procent functie, maar
ook een J^Q hobby, vooral de laatste
periode,^fik er meer tijd aan beste-
den kan, heb ik er veel plezier in.
En als je me vraagt: Hoe kon je het zo
lang Volhouden?, dan is m'n antwoord
erg nuchter: Gewoon beginnen en
zien wa<^fc uit komt."
De jubilaris besloot met de woorden
die zondag vaak aan het einde van een
dienst klinken: "fijn dat we dit samen
mochten vieren en fijn dat u er was."
Tot slot dankte mevr. R. v.d. Linden
allen voor hun aanwezigheid.

• Yoga-avond Jong Gelre
De afdeling Vorden van "Jong Gelre"
houdt aanstaande vrijdag (15 april)
een yoga-avond, waaraan medewer-
king zal worden verleend door men-
sen van het "Oki Do" Yoga-centrum
uit Laren.
Zij zullen het één en ander over yoga
vertellen en tevens met de bezoekers
een aantal oefeningen doen. Ook niet-
leden zijn op deze "rustgevende"
avond welkom.
Het bestuur van "Jong Gelre" doet
wel een beroep op de bezoekers toch
vooral thuis de voeten te wassen en
schone sokken aan te doen, want de
schoenen moeten uit!
Deze yoga-avond wordt gehouden in
het Dorpscentrum.

De badmintonliefhebbers kunnen
maandag 18 april hun hart weer opha-
len. Die avond wordt er badminton
gespeeld in de sporthal in de Veld-
hoek.

• Feestavonden Dorpsschool
Op donderdagavond 21 en vrijdaga-
vond 22 april worden weer de jaarlijk-
se feestavonden van de openbare
Dorpsschool gehouden. E venals vorig
jaar zullen ook nu alle leerlingen op-
treden in de grote zaal van het Dorps-
centrum.
Op donderdag 21 april zijn dat de leer-
lingen van de groepen 1/2, 3, 5/6 en 8;
op vrijdag 22 april de leerlingen van de
groepen 1/2, 4/5, 6/7 en 8.
Kaarten verkrijgbaar o^Échool of
's avonds aan de zaal.

CVB or-

• NCVB afd. Vorden
De afdeling Vorden van
ganiseert dinsdagavond apr een
bijeenkomst in het Dorpscentrum.
Die avond komt mevr. Bremmer-Lin-
deboom uit Enschede de dames wat
vertellen over het onderwerp "De
vrouw in de samenleving, vroeger, nu
en morgen".

Loco-burgemeester J. F. Geerken tijdens uitreiking
"Parel van Vorden 1987" tot beeldhouwer Frank Letterie:

Advertentie

hebt met het Staringbeeld
letterlijk en figuurlijk
aan de weg getimmerd"

Loco-burgemeester J f. Geerken toonde zich woensdagavond ten
huize van beeldhouwer Frank Letterie zeer ingenomen met het feit
dat deze Vordense kunstenaar de "Parel van Vorden 1987" in de
wacht had gesleept. Dhr. Letterie kreeg deze onderscheiding voor het
vervaardigen van het beeld van dichter Staring.
Het beeld dat Frank Letterie in opdracht van de gemeente Vorden
heeft vervaardigd, heeft een plaatsje gekregen in de kom van het dorp
schuin tegenover de NH kerk.

Mixtoernooi W Vorden 1988
De voetbalvereniging Vorden organiseert op maandag 16, dinsdag 17 en donder-
dag 19 mei 1988 wederom haar jaarlijkse MIXTOERNOOI. Deelname staat
open voor leden en niet-leden van de W Vorden. De wedstrijden worden ge-
speeld op halve velden, zoals voorheen.
Deelnemers dienen minimaal 16 jaar oud te zijn. Aanvang van de wedstrijden
om 18.30 uur.
Teams bestaan uit 5 veldspelers en een keeper en maximaal 3 wisselspelers.
Wedstrijdduur 2x 15 minuten.

Een ieder die een dergeüjk team b g elkaar kan kragen en houden wordt verzocht
middels onderstaand inschrijfformulier de organisatie te berichten.
Inschrijfkosten f 30,- per team excl. verzekering van f 2,80 p.p. voor niet KNVB-
leden.

Inschrijfformulier af te halen:

Dhr. Geerken tot de prijswinnaar: "U
hebt letterlijk en figuurlijk met het
beeld aan de weg getimmerd. Per-
soonlijk zie ik het toekennen van de
prijs als een ondersteuning van mijn
beleid ten opzichte van de cultuur hier
in Vorden. Als wethouder van Welzijn
heb ik de gehele voorbereiding en de
wijze van werken van dhr. Letterie
meegemaakt. Ik ben er als het ware
met meegegroeid", aldus dhr. Geer-
ken.
De prijs op zich, een naamschild met
inscriptie, kreeg dhr. Letterie over-
handigd door de voorzitter van de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden, dhr.
G. Terpstra. De parels van Vorden
worden nl. telkenjare door deze werk-
groep toegekend.
Dhr. Terpstra: "Als werkgroep zijn wij
enthousiast over de initiatieven die
particulieren in Vorden nemen om
het dorp leefbaar te maken. Wij zijn
een stel wild enthousiaste amateurs,
dus echt geen kunstkenners, maar wij
vonden het Staringbeeld gewoon een
geweldig beeldje", aldus dhr. Terpstra.
Dhr. Terpstra vertelde dat bij de keuze
de nadruk was gevallen op de vormge-
ving van het beeld op zichzelf en de

wijze van plaatsing in het aanwezige
plantsoen in het dorp. "Het beeld staat
precies op het juiste punt. Kijkend
naar de narcissen onder de veelbe-
sproken bomen (kastanjebomen,
red.)", aldus dhr. Terpstra.

Tussen twee haakjes. Toen in Vorden
een paar jaar geleden plannen werden
geopperd om de twee kastanjebomen
in het centrum van het dorp te kap-
pen, heeft dhr. Terpstra zich, en met
hem vele anderen, ingezet, om de ka-
stanjebomen voor Vorden te behou-
den. Vandaar zijn enthousiasme.

\
De nazaat van de fam. Staring, de hui-
dige bewoner van kasteel "de Wilden-
borch", was volgens dhr. Terpstra
eveneens erg enthousiast over het
beeld. "Het is de dichter ten voeten
uit", aldus de familie.

Frank Letterie, de geestelijke vader
van het beeld, vond het leuk dat ama-
teurs zeggen "we vinden het een mooi
beeldje". De befaamde dichter Sta-
ring was, voordat de beeldhouwer de
opdracht van de gemeente Vorden
kreeg, voor Frank Letterie geen onbe-

Kantine W Vorden
Kluvers Sport Totaal
Barendsen Vorden (Th. Schotsman)

Inschrijfformulier
Team naam:.

Kontaktpersoon:.

Adres/Postcode:.

Kleur shirts:

Deelnemers:

Tel.:.

Naam

•

Adres Woonplaats Geb.dat. Lid van ?

Vordense Ondernemers Vereniging 40 jaar

Krijgt Vorden met Kerst 1988
200 verlichte bomen?

Onder een goede belangstelling opende voorzitter Wim Polman
maandagavond de jaarvergadering van de Vordense Ondernemers
Vereniging. In yjjn toespraak wees hy op de belangrijkheid van sa-
menwerken. "Als vereniging staan wy bekend als een actieve vereni-
ging en hebben een goede naam. Wanneer wy actief doorgaan op de
weg, waarop wy bezig /yn, zullen wy ons uittillen boven andere ge-
meenten", aldus de voorzitter, die vervolgens inging op de afgelopen
acties in 1987.

Weer actie op 13 en 14 mei
Het weekend voor Hemelvaartsdag is
in 1987 in het water gevallen, doch wij
zullen op vrijdag 13 mei en zaterdag
14 mei a.s. opnieuw de actie opstarten.

Bloembakken
Nog vóór Koninginnedag zullen 75
bloembakken in de winkelstraten ge-
plaatst worden, die tot medio septem-
ber zullen blijven staan.

St Nicolaasactie
'De St. Nicolaasactie 1987 is in alle op-
zichten uitstekend verlopen en de
prijswinnaars van de vlees- en verras-
singspakketten waren erg tevreden
over de inhoud. De intocht van Sint
Nicolaasmeteenhelicopterkreegook
een hoge waardering", aldus de voor-
zitter.

Kerstactie
Bijzondere aandacht schonk de voor-
zitter aan de Kerstactie. "Als er één ac-
tie is, die een hoge score maakt, is dat
wel de Kerstactie. Ruim 130 kerstbo-
men maakten van Vorden een verlicht
Kerstdorp. Ook de Kerstmarkt over-
trof alle verwachtingen."

Meer Kerstbomen
De voorzitter gaf de vergadering in
overweging haar mening uit te spre-
ken om het aantal Kerstbomen uit te
breiden met ca. 60 stuks. Deze zullen
geplaatst worden langs de Zutphense-
weg tot aan garage Tragter (Klein
Brinke). "Wij komen dan op een to-

taal van ca. 200Kerstbomen", aldus de
voorzitter.
Ook liggen er nog plannen om aan de
twee ingangen van het dorp verlichte
bomen te plaatsen.
"Het is een feest geworden voor ons
gehele dorp en wij genieten er ook
met z'n allen van", waarbij de voorzit-
ter doelde op de investering, die met
deze uitbreiding gepaard gaat.

Discussie
Na een discussie zegde de voorzitter
de vergadering toe te gaan praten met
een aantal instanties over de financie-
ring van dit project.

"Vorden promoten behoeft niet al-
leen een zaak te zijn van de Vordense
Ondernemersvereniging. Het zou
schitterend zijn, wanneer wij in ons ju-
bileumjaar deze Kerstboomverlich-
ting kunnen realiseren," aldus dhr.
Polman.

40 jarig bestaan
De voorzitter deelde de vergadering
mee dat in september 1988 de vereni-
ging haar 40-jarig bestaan zal vieren.
Men wil dit bestaan niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Er werd een com-
mité benoemd, die een en ander zal
uitwerken, "want de kas laat het niet
toe extra gelden hiervoor beschikbaar
te stellen", aldus de voorzitter.

Na verder de gebruikelijke agenda-
punten afgewerkt te hebben, sloot
dhr. Polman de geanimeerde vergade-
ring.

Geld nodig?

BEDRAG

3.000,
5.000,

10.000.
15.000."

140,3$mm mm

EFFEKTIEVE
RENT

12 %
11 %
9.5%
9.5%

Leen goedkoop en
vertrouwd

bij de bank met de S.
bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

Mooi weer op
Koninginnedag

Dat zullen we tenminste maar hopen. Want de viering van deze dag
speelt zich toch in hoofdzaak in de buitenlucht af. En aktiviteiten als
het vogelschieten, dogkantjden (by het ringsteken) en de straten-
cross, daar moet je zonder over- of regenjas by kunnen /yn.
Vooral als het een taaie vogel blykt te /yn, kan dit vogelschieten, wat
tyd betreft, nogal eens uitlopen.

De eerste schutter, t.w. de loco-burge-
meester, de Koning van vorig jaar en
de voorzitter van de Oranjevereniging
zullen dus üjdig aanwezig moeten
zijn.
Dus maar op een holletje van de auba-
de naar het schietterrein aan de Hor-
sterkamp.
Verdeer zullen de Koning en Koningin
van vorig jaar 's morgens vroeg reeds

opgehaald worden in een open Lan-
dauer om bij de aubade "acte de pre-
sence" te geven: een enkele jaren ge-
leden ingestelde traditie, die gehand-
haafd dient te worden.

Voor nieuwkomers in Vorden: het vo-
gelschieten is een prima gelegenheid
om contacten te leggen en anderen te
leren kennen. Doe dus mee!



Tennisvereniging
"Veldhoek"
Varsselseweg 55 - Veldhoek - gem. Hengelo (Gld.)

Zomer en winter kunt u

tennissen op kunstgras.
Kom en overtuig U!

Vrijdag 22 april Voorlichtingsavond
om 20.00 uur voor alle nieuwe leden
en belangstellenden bij sportcomplex Veldhoek.

Geef u op als lid of bel voor informatie:

P. Jansen, tel. 05753-3526

De Regt, Bloemendaal en Wiegerinck

Bij de tijd
Ruurloseweg 21, 7251 LA Vorden - Tel. 05752-1485

Revue KOLDER
15 en 16 april

19.30 uur "De Uitrusting"

Revue

Jong Gelre afd. Warnsveld

Na afloop dansen met:

15 en 16 april - Replay

10 Top occasion's:
VolVO 360 GLE Sedan, zilver metallic juni 1985

VolVO 360 GLE Sedan, licht blauw metallic april 1986
incl. schuif/kanteldak - LPG installatie

VolVO 240 GL diesel, antraciet aug 1984

VolVO 240 DL, licht blauw, incl. schuif/kanteldak sept. 1986

Volvo 240 DL stationcar, wit aprii 1986
incl. trekhaak - LPG installatie

VolVO 740 GL diesel, blauw metallic sept 1984

VolVO 740 G L estate, goud metallic nov. 1986
incl. mistlampen - trekhaak - LPG inst. - raido/cass.rec.

Mercedes 200 BenZ, automaat, licht blauw mett.dec. 1985

Peugeot 505 GR break, biauw jan. 1933
incl. getint glas - stuurbekrachtiging - 5 versn. bak

Ford Sierra 2.0 GL 4-deurs sedan juii 1937
schuifdak - LPG installacie, antraciet metallic

77.000 km

87.000 km

158.000 km

32.000 km

50.000 km

178.000 km

62.000 km

33.000 km

5.400 km

54.000 km

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

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

VLIJMSCHERP
Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Ceitiform

Deze aanbieding geldt bij inlevering
van de volledig ingevulde bon van
31 maart tot en met 29 april.

W A A R D E B O N
VOOR 1 GRATIS CERTIFORM - SLIP

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Geb. datum: '.

Model heup- of tailleslip:

Maat:..

Knip de bon uit en lever deze in bij:

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

Hoorn
HOG

i

POLO's IN 5 KLEUREN merk Chiory in s-m-l-xl

Chiory katoenen
ruit en streep

bandplooibroek
+ poloshirt

39.-Am.mt. 28-36
SAMEN VOOR

US TOP recht model

katoenen broek
+ poloshirt

kleuren: grijs, marine en zand
Am.mt. 28-42
SAMEN VOOR

Canoe streep of
stonewashed bandplooi

spijkerbroek
+ poloshirt

Am.mt. 28-36
SAMEN VOOR

CAROCHE CHORI cosa nostra

Conijwell, Caroche of Chiory
mini, midi of maxi

chambree- of
spijkerrokken
+ poloshirt

Alle maten
SAMEN VOOR

Cosa Nostra stone-washed
of superstonewashed

spijkerbroek
+ poloshirt

4 modellen
Am.mt. 29-40
SAMEN VOOR

Canoe chambree
fijne ruit

bandplooibroek
+ poloshirt

ook in halt wijd
Am.mt. 28-36
SAMEN VOOR

Guldens goedkoper bij

Dorpstraat 29

RUURLO



Gevraagd per augustus 1988

leerling
kapster (m/v)

Uitsluitend schriftelijke reac-
ties (met pasfoto) naar:

* (̂

Zutphenseweg 21, Vorden
Hogestraat 26, Dieren

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

Dinsdag 19 april
20.00 uur

zaal Bousema - Lochem

IVN lezing
Tuinieren met wilde planten,

met plantenmarkt.
Toegang f 1,50.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Weekblad Contact
goed gelezen

^ * 14 mei 1988
Wegens overweldigend succes van de vorige weer een

TIROLER AVOND
met medewerking van de

Dinkellander Musikanten
Wervelende dans- en showavond

met barbecue.
Aanvang 20.30 uur,

entree: / 15,-- per persoon,
inclusief koffie en hapjes!

Alléén op reservering; reserveer tijdig!

„De Luifel" is 7 dagen per week geopend.

Café - Restaurant

ffl i a ï De Cuifcl
Dorpsstraat 11

7261 AT RUURLO

van Ruurlo

Q57-35
in het

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

nolte .
KEUKENS

KONSUMENTENTEST*87
BES' E

DE WEST-DU1TSE KONSUMENTENBOND TESTTE IN
1987 21 MERKKEUKENS. EN ZOALS WE VAN ONZE

OOSTERBUREN GEWEND ZIJN GEBEURDE DAT ZEER
GEDEGEN. NOLTE KEUKENS KWAM TESAMEN MET 3

ANDERE TOPMERKEN ALS KWALITATIEF BESTE
KEUKEN UIT DE TEST TEVOORSCHIJN MET HET
EERVOLLE PREDIKAAT:'ZEER GOED'. *

ZEER BELANGRIJK HIERBIJ IS DAT NOLTE KEUKENS

VAN DEZE 4 TOPMERKEN DE LAAGSTE PRIJZEN
HANTEERT, VANDAAR:'DE BESTE'.
WIE DUS OP ZOEK IS NAAR EEN MERKKEUKEN DIE ER
IN KWALITEIT ÉN PRIJS 'ZEER GOED' UITSPRINGT,
HEEFT HET ANTWOORD GEVONDEN.

* Een kopie van het betrokken testrapport van de
Stiftung Warentest is op onderstaand adres verkrijgbaar, l

ZEER MODERNE, 4 ZIJDIGE SOFTLAKKEUKEN: DE CANDA 731 G.
220x260 CM. (ELKE MAATWIJZIGING IS MOGELIJK)
KOMPLEET MET UITTREKLADEN, GAS/ELEKTROKOMBINATIE, 160 LTR. KOELKAST,
AFZUIGKAP, KRANS- EN LICHTLIJSTEN EN VERLICHTING.

PRIJS: f7295,- \

NOLTE KEUKENS ZUN TE GAST IN
DE SHOWROOM VAN:

H.C.l BOUWMAT.CENTRUM U.B.l
K.ruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel.: 05753-2121.

Binnenweg 4, Ulft. Tel.: 08356-83141.

l

OPENINGSTIJDEN:
Maandag t/m vrijdag

van 9.00-12.00 uuren
van 13.30-17.00 uur.

Vrijdagavond koopavond
van 19.00-21.00 uur.

Zaterdagmorgen
van 9.00-12.30 uur.

mi
Dames jack Katoenen

blaser pantalonklassiek
2 rij 3 knoops
marine, khaki

en bruin

vol wasbaar
3 kleuren

2 modellen, 3 kleuren

Aviko b.v. zoekt voor de zomervakantie van juni t/m september voor de
produktieeen aantal

VAKANTIEWERKERS m/v

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je minimaal 18 jaar zijn en
bereid zijn om eventueel in een 3-ploegendienst te werken.

Aanmelding geschiedt door het invullen van een formulier.
Deze formulieren zijn bij de receptie verkrijgbaar.

AVIKO B.V., Dr. A. Ariënsstraat 28, 72221 CD STEENDEREN

vrijetijdskleding

dames heren
SWEATSHIRT
met schitterende print "Olympische spelen'
Kleuren: olijfgroen -- lila -- room.
Normale FOCUS-prij's 59,-

NU PIEK
geldig van woensdag 13 april t/m woensdag 20 april

TOT ZIENS BIJ FOCUS EIBE1<-™
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

ULFT
LOCHEM



Koninginnedag
in 't Pantoffeltje

een grandioos feest!

De hele dag stemmingsmuziek met

"de WOOdpeckerS". Gratis entree.

En natuurlijk traditioneel een rechtstreekse
satellietverbinding met het schietterrein
(verzorgd door Wolsink HiFi)

'S AvOndS 20.30 uur: sfeer en stemming

met "Hammond four"
Entree f 6,- Leden Oranjever, f 5,-.

P.S.: Komt u 's avonds met een grote groep,
reserveert u dan even?

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

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

Als je vooreen topmerk kiest

verlang je ook de beste service...

©SAAB

UW DEALER

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

'de Wehme"
Stichting tot huisvesting voor Bejaarden

Op 1 april 1988 heeft mevr. J.M.E. Rouwen-
horst na ruim 40 jaar in de gezondheidszorg
werkzaam te zijn geweest, waarvan de laat-
ste 23 jaar als directrice van "de Wehme",
haar funktie neergelegd.
Dit in het kader van de regeling vervroegde
uittreding.

Ter gelegenheid hiervan is een

afscheidsreceptie
op vrijdag 15 april 1988
in "de Wehme", Nieuwstad 32
te Vorden.

Tevens kunt u dhr. W.F. v.d. Vuurst
die per 1 april j.l. benoemd is
als direkteur van "de Wehme"
begroeten.

Het is ons een genoegen u hiervoor uit te no-
digen van 16.00 uur tot 18.00 uur.

Bestuur Wehme.

S
Het antwoord is^mdat het aanleggen
van riolen en aanleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansenee *
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

BIT ZLJN NOUTAPIJT-
KOOPJES OMTE STELEN!

49,-
79,-
89,-

119,-

Parade tapijt topkwaliteit
van 159,- NU meeneemprijs 400 br.

Slaapkamertapijt 3 kleuren
grijs - beige - blauw + gratis gelegd

DeSSO VelOUrS in beige of grijs
van 102,- + gratis gelegd

Halfwol tapijt
in 3 kleuren: grijs - beige - naturel
van 149,- NU + gratis gelegd

149,-
Modern shag tapijt
in 2 kleuren, 400 breed
van 198,- NU + gratis gelegd

Alle tapijt vakkundig gelegd en 5 jaar garantie.

HELMINK MEUBELEN
Zutphenseweg 24 - Vorden - tel. 1514

CombiFotp
FotoReesinck

Foto Reesinck is aangesloten bij de
landelijke organisatie COMBIFOTO.

Dit houdt in con-
stant scherpe prij-
zen en interessan-
te foto-artikelen.
Uiteraard speelt
hierbij ook het ser-
vice-aspect een
grote rol.

•fotohandel
vakfotografie

Nieuwstad 37 Zutphen, «05750.12129

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

neerlt doeltrtfftndl

Zutphenseweg - Vorden

PERMANENT?
GRATIS WATERGOLVEN OF
FÖHNEN BINNEN 3 WEKEN.

Voor iedere KMS permanent
die u tot en met 4 mei a.s.

bij ons laat doen,
krijgt u een bon voor een

GRATIS watergolwen of
föhnbehandeling

Deze bon is 3 weken
geldig.

Hogestraat 26, Dieren, Tel. 08330-22109
Zutphenseweg 21, Vorden, Tel. 05752-1215

Actuele linnen loafer met
elastiek inzet en originele
'bumpers'.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

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

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Uw inlijstwerk
wordt door ons

vakkundig
verzorgd

Keuze uit ca. 50 soorten.

Scherpe prijzen!

Schildersbedrijf Verthandel |[|

J

raat 7-9 - 7251 AA Vorden
Tel. 05752-1567

Een komplete badkamerinrichting voor maar 1590,-incl.b.f.w.

r
>i0e grijs en

KCI. BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I,

v OP KLASSE KUN JE BOUWEN
Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2121.

\v/
V Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.30-17.00 uur.

Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.



CONTACT DERDE BLAD
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Donderdag 14 april 1988
50e jaargang no. 2

Dames Dash n kampioen

Door thuis met 3-1 van Harfsen te winnen zyn de dames II van de Vordense volleybal club "Dash" kam-
pioen geworden. Door dit resultaat promoveren de dames naar de Promotieklasse. Voor de vereniging
"Dash" een gunstige ontwikkeling.
De kloof tussen het eerste team (2e divisie) en het tweede is daardoor weer wat kleiner geworden.

SPORTNIEUWS

• Volleybal uitslagen
Dames: Dash 2-Harfsen l 3-1 kam-
pioen, Dash 3-Baemerang 2 1-2, DSC
3-Dash 4 0-3, Sp. Deventer 4-Dash 5
0-3, Dash 6-Harfsen 4 2-1, Dash 7-
Dash 9 3-0, Dash 8-Olympia 2 3-0.
•Meisjes: Epse Al-Dash Al 0-3, Boe-
merang B2-Dash BI 3-0.
Heren: Dash 2-Harfsen l 1-3.
Jongens: VIOS Cl-Dash C1-0-3, Han-
sa Al-Dash Al 3-1.

• Voetbaluitslagen
Zondag W april: Vorden 1-Markelo l
2-2, Pax 3-Vorden 22-1, Vorden 3-
AZC 4 0-0, Vorden 5-Brummen 7 1-2,
Baakse Boys 4-Vorden 6 8-2, Vorden
7-Erica83-l.
Programma zondag 17 april: MEC 1-
Vorden l, Hercules 3-Vorden 3, Vor-
den 4-K1. Dochteren 4,Ratti 2-Vorden
5, Vorden 6-Erica 9, Eerbeekse Boys 6-
Vorden 7.

• Wilpl-Rattil(zat)l-l
Het Kranenburgse Ratti heeft afgelo-
pen zaterdag wederom belangrijk punt-
verlies geleden tegen één van de mede-
kanshebbers op de kampioenstitel. Rat-
ti trad zeer gehandicapt aan. Niet van de
party waren de geblesseerden Hans van
Resteren, Jan Leegstra en Pascal
Klootwijk en afwezig was aanvoerder
Harm Welleweerd.

Meteen in de beginfase kwamen de
gastgevers tot scoren. Zonder dat Rat-
ti een bal had getoucheerd was het al
1-0. Via een voorzet vanaf de rechter-
kant kon de Wilp-spits inkoppen.
Na dit doelpunt was het voortdurend
Ratti dat de aanval zocht, maar de
Kranenburgers hadden veel pech bij
de afronding. Een voorzet van Han
Teilegen werd maar net naast gekopt
door Peter Immink. Even later deed
Dick Smit hetzelfde en bleek een kop-
bal van Percey Lash iets te zacht inge-
kopt. Een counter van Wilp leidde
nog even tot paniek in de Ratti-defên-
sie, maar een doelpunt volgde niet.

Na rust was het continue Ratti die
maar aandrong op het Wüp-doel. De
gasten vochten voor wat ze waard wa-
ren, maar wederom ontbrak het geluk
bij de afronding. Een prima kopbal
van Peter Immink werd van de lijn ge-
haald door de Wilp-defensie en Per-
cey Lash was net te laat om de bal van
enkele meters van het doel in het net
te tikken.

Uiteindelijk was het dan Gerard
Waarle, die Ratti de redding bracht.
Door een goede eenmansaktie bin-
nen het strafschopgebied werd hij
door een W-ilp;verdediger onderuit
gehaald. De door de scheidsrechter
toegewezen penalty werd door Percey
Lash verzilverd. De 1-1 stand bleef ge-

handhaafd, maar Ratti verdiende
meer. Wilp kwam in de 2e helft nau-
welijks meer aan aanvallen toe en een
schot van Martin Dijkman werd door
de Wilp-doelman knap gepareerd.

Ratti behoud /yn kansen op een even-
tueel kampioenschap, maar puntverlies
mag dan niet meer worden geleden.

• W alter Arendsen wint
crosswedstryd
"de Graafschapryders"

De Vordense motorclub "de Graaf-
schaprijders" organiseerde zaterdag-
middag de eerste crosswedstrijd van
het nieuwe seizoen. Deze werd onder
goede omstandigheden verreden op
het militaire oefenterrein. In totaal
kwamen er 43 coureurs aan de start,
waaronder 9 zijspancombinaties.
De uitslagen waren als volgt:
Klasse t/m 125 cc: 1. Hans Berensen,
40 pt. - 2. Bert Jan Teunissen, 34 pt. -
3. Erik van Ark, 26 pt. - 4. Wim Zwe-
verink, 24 pt. - 5. Wim Schoemaker,
24 pt.
Klasse boven 125 cc: 1. Walter Arend-
sen, 40 pt. - 2. ErikBerendsen, 30 pt. -
3. Hans Hilferink, 30 pt. - 4. Gerrit
Bosch, 20 pt. - 5. Alfons Hoevers, 20
pt.
Klasse zijspannen: 1. Harry Stapel-
broek/Hans Wagenvoort, 40 pt. - 2. G.
Berends/B.Koning,34 pt. -3. W. Aal-
pol/W. Nijman, 28 pt. - 4. H J. Daal-
wijk/D. Bats, 28 pt. - 5. D. Willem-
sen/M. Willemsen 22 pt.

• Dammen
Distriktskampioenschap
Zaterdag is in "d'Olde Smidse" de
laatste ronde van het persoonlijk dis-
triktskampioenschap afgewerkt. In de
hoofdklasse leidde dit nog niet tot een
beslissing. Henk Ruesink, Han Sein-
horst (Heelweg) en Gerhard van
Kampen (Doetinchem) behaalden 6
punten uit 5 wedstrijden en herkam-
pen nog om de titel. Henk Hoekman
werd 4e met 5 punten, Bertus Nijen-
huis 5e met 4 punten (pas in de laatste
ronde boekte hij zijn eerste verliespar-
tij!) en Gerrit Wassink 6e met 3 pun-
ten. In de eerste klasse spelen Jan Fok-
kink (Terborg) en Willem Lueks (La-
ren) nog een barrage om de titel. Bei-
den haalden 7 punten uit 5 wedstrij-
den.
Gerco Brummelman kon met een re-
mise in de laatste ronde geen beslag
leggen op de titel. Tonny Schutte uit
Laren bleef Brummelman met 7 pun-
ten l punt voor. Brummelman werd
2e, Hendrik JanTuenter(Sinderen) 3e
en Henk Lenselink 4e.
Bij de junioreji werd Herbert Rougoor
uit B reedenbroek kampioen met 8
punten. Anja Bouwman speelt met
Jurgen Anneveldt (Doetinchem) nog
een barrage om de titel bij de aspiran-
ten. Beiden haalden 14 punten uit 9
wedstrijden. Frieda Meyerman werd
5e, Yvo Baakman 8e, Mark Klein Kra-
nenbarg 9e en Dorien van Dijk 10e.

De barrages worden op klubavonden
van de orangiserende vereniging
DCV gespeeld.

Aspirantenviertallen
DCV heeft de laatste ronde van het
aspirantenkampieonschap voor vier-
tallen 4-4 gelijk gespeeld tegen DIOS
Eibergen^i de eindstand bezetten ze
de 2e pl^V achter kampioen DVD
DoetincnWi L Beide teams zijn
geplaatst voor het Gelders kampioen-
schap.

DC Groe^fek-DCV Vorden 11-9
In de twe^re ronde van de promotie-
kompetitie heeft DCV nipt verloren.
Op vrijwel alle borden moesten de
DCV-ers net iets harder werken, wat-
tot 2 nederlagen leidde. Bertus Nijen-
huis boekte met een spektakulaire
partij een terechte overwinning aan
het eerste bord.
De laatste ronde is op 15 maart in Vor-
den, tegen DCH Harderwijk. Wan-
neer DEV Oosterbeek (die 10-10 te-
gen Harderwijk speelde) tegen G roes-
beek verliest of gelijk speelt (deze
wedstrijd wordt eveneens op 15 maart
gespeeld), heeft DCV 2 nog steeds
kans op promotie, wanneer van Har-
derwijk gewonnen wordt.
Th. Kersten-B. Nijenhuis 0-2, L. Eyk-
hout-T. Slutter 1-1, Th. Schoofs-H.
Klein Kranenbarg 1-1, G. Jacobs-M.
Walraven l-l,G.Nillessen-S.Buist 1-
1,T. Langen-G. ter Beest 1-1, F. Artz-
G. Dimmendaal 2-0, P. Janssen-B.
Breuker 1-1, R. Kersten-J. Slutter 1-1,
G. Janssen-M. B oersbroek 2-0.

Onderlinge kompetitie
H. Wansink-H. Esselink 1-1, G. Was-
sink-M. Walraven 2-0, T. Janssen-J.
Masselink 0-2, B. N ijenhuis-H. Lense-
link 1-1, M. Klein Kranenbarg-G.
Brummelman 2-0, B. Breuker-G.
Hulshof 2-0, B. Hiddink-H. Graas-
kamp 0-2, H. Wansink-B. Wentink 2-0,
H. Lenselink-J. Hoenink 2-0, B. Ros-
sel-G. Brummelman 1-1.
Jeugd: G J. Wassink-F. Meyerman 0-
2, B. Klein Kranenbarg-D. van Dijk 2-
0, R. Booltink-B. Klein Kranenbarg 0-
2, G J. Wassink-D. van Dijk 0-2.

• Ratti l-Baakse Girls 5-1
Ratti ging met tegenwind van start. Na
een rommelige start was het toch al
vrij snel 1-0. Ria Spithoven wist de bal
mooi over de keeper van Baak te wer-
ken. De wedstrijd ging verder en na ca.
30 minuten maakte Baak door een ei-
gen doelpunt 2-0. Vlak daarna wist Li-
sette Spithoven na een mooie aanval
er nog 3-0 van te maken. Vlak voor
rust scoorde Baak tegen: 3-1.

Na de rust ging de wedstrijd weer op
hetzelfde matige niveau verder. Carla
Addink scoorde na ongeveer een
kwartier 4-1. Zo'n 10 min. later mocht
Ratti een penalty nemen. Gerda Bos
benutte deze keurig en bepaalde de
eindstand op 5-1.

• BUjartuitslagen
Donderdag 31 maart: Excelsior 4-Kra-
nenburg 2 35-35, dinsdag 29 maart:
Tremethe I-Kranenburg 3 36-35, dins-
dag 29 maart: Kranenburg 4-Bogge-
laar 2 27-40, vrijdag l april: Den Elter
l-Kranenburg l 23-26.

• Dash/Sorbo dames
nodig aan rust toe

Kansloze 0-3 nederlaag tegen Isala

Het begon allemaal zo mooi, zater-
dagmiddag in de sporthal 't Jebbink.
Teambegeleider Johan van Savoyen
haalde Elly Nijenhuis en Tineke El-
brink naar voren om vervolgens beide
speelsters in het zonnetje te zetten.
Elly en Tineke speelden deze middag
nl. de laatste thuiswedstrijd voor
Dash/Sorbo 1.
Elly stopt vanwege studie en Tineke
kan de sport niet meer met het werk
kombineren. Johan van Savoyen
bracht beide speelsters dank voor het-
geen zij voor Dash hebben gedaan.
Vervolgens kregen de afscheid ne-
mende dames van hun medespeel-
sters voor elk jaar dat ze hebben mee-
gespeeld een roos aangeboden. Voor
Tineke Elbrink betekende dat een
heel boeket!
Toen Johan van Savoyen daarna de
Isala-dames, uit Deventer, aan het pu-
bliek voorstelde gingen de toeschou-
wers er eens echt goed voor zitten.
Een wedstrijd tussen de nummers
twee en drie van de ranglijst belooft op
papier althans, spektakel.
Wel, het publiek kwam bedrogen uit.
Van een topper was totaal geen spra-
ke. In de eerste set viel het allemaal
nog wel mee. De thuisclub had vrijwel
de gehele set de leiding. Bij de stand
13-11 leek de zege binnen bereik. Isala
knokte'zich in die slotfase echter toch
nog naar een 13-15 overwinning. Een
tegenslag die Dash/Sorbo in het ver-
dere verloop van de wedstrijd niet
meer te boven kwam. ^^
De veelal scherp "aange^B^n" op-
slagen deden Dash de das «rTDe De-
venter routinier Wilma Ak'ereekte
scoorde op gegeven moment zelfs via
de opslag vijfmaal op rij. B:Jjte sta nd 3-
14 verslapte de concentrat^fc cle De-
venter dames, waardoor ^ror Dash/
Sorbo de setnederlaag toch nog be-
perkt bleef tot 10-15.
In de derde en laatste set bleek duide-
lijk dat de Vordense dames aan rust
toe zijn. Isala overheerste op alle fron-
ten. Jaap Sanders probeerde via enke-
le wissels de zaak nog wat op te pep-
pen. Het lukte niet. Isala won vrij ge-
makkelijk met 2-15.
Door deze nederlaag duikelde Dash/
Sorbo van de derde naar de vijfde
plaats.

• Tafeltennis 'Treffers"
Het derde team van "de Treffers" be-
haalde thuis een 7-3 ovewinning op
ETTV 4. Krajenbrink won driemaal,
Rody Schouten 2x en E. Bergenhene-
gouwen lx. Ook het dubbel werd een
zege voor "de Treffers".
Het eerste jeugdteam verloor met 6-4
van Smash 2. Chr. Wichers won twee
partijen. A. Sprukkelhorst en M. Vis-
ser wonnen elk één partij.

• Waterpolo
Nederlaag meisjes Vorden '64

De meisjes van 'Vorden '64" hebben
de competitiewedstrijd tegen Neptu-
nes met 3-1 verloren.
In de eerste speelperiode nam Neptu-
nes een 2-0 voorsprong.

In de derde periode verkleinde Lies-
beth Brinkhorst tot 2-1, waarna Nep-
tunes direkt erna voor de 3-1 eind-
stand zorgde.

Vorden heeft promotie
naar de KNVB
binnen handbereik
Wanneer Vorden l zondag de uitwed-
strijd tegen MEC in winst weet om te
zetten, dan is promotie naar de 4e klas
KNVB een feit. Mocht Vorden geUjk-
spelen en ABS een puntje laten liggen,
dan kan de promitievlag ook gehesen
worden.
Overigens zullen de geelzwarten het
in Miste niet gemakkelijk krijgen,
want MEC is de laatste weken aan een
opmerkelijke opmars begonnen.
Wordt de 4e klas KNVB inderdaad
binnengestapt, dan bestaat er de gele-
genheid om het team van trainer
Henk de Weerd in de kantine op het
Gemeentelijk Sportpark te feliciteren.

Zaterdag 16 en zondag 17 april:

Concours hippique
Landelijke Rijvereniging en Ponyclub
"de Graafschap"
De Vordense LR en PC "de Graafschap" organiseert het komende
weekend een Concours hippique. Dit hippisch festijn vindt plaats op
het terrein aan "het Lekkerbekje".

Zaterdag staat het concours voor paarden op het programma.

Het programma begint met de dres-
suur in de klassen B. L en M. Aanslui-
tend vindt het springen plaats. Het
laatste onderdeel springen is klasse Z.
's Middags zal dhr. J.F. Geerken, wet-
houder van Sportzaken en Loco-bur-
gemeester, de parade afnemen. Daar-
na volgt de prijsuitreiking met onder
meer de uitreiking van de Parade-prijs
en de uitreiking van de PAVO-beker
voor de beste dressuurcombinatie van
de LR "de Graafschap".

Voor zondag staat er een concours
voor de ponies op het programma.
Ook hier wordt begonnen met de
dressuur klasse B, L en M.
's Middags de parade, waarbij dhr.
Geerken opnieuw aanwezig zal zijn.

Ook bij de ponies een Parade-prijs en
een beker voor de beste dressuurcom-
binatie van PC "de Graafschap".
Het laatste onderdeel is springen klas-
se L.

Dit tweedaagse concours van LR en PC "de Graafschap" is mede mo-
geüjk gemaakt door een groot aantal sponsors.

Vijftien j aar onafgebroken in het eerste damesteam.

Tineke Elbrink neemt afscheid
als speelster bij Dash/Sorbo
"Weetje de dames zijn het eigenlijk wel aam mij verplicht om
zich ook volgend jaar in de tweede divisie te handhaven" Deze
woorden sprak Tineke Elbrink zaterdag na afloop van de
thuiswedstrijd van Dash/Sorbo tegen Isala uit Deventer.
Voor de aanvang van deze wedstrijd was zij door haar
medespeelsters flink in de rozen gezet.
Nog één wedstrijd uit tegen Dokkum en dan valt definitief het doek
voor deze 31-jarige sportvrouw uit Vorden.

Niet meer te combineren
Zo'n drie weken geleden heeftTineke
Elbrink besloten om haar loopbaan bij
het eerste team te beëindigen. Zegt
zij: 'Ik heb het eigenlijk van jaar tot
jaar uitgesteld. Momenteel is het niet
meer te combineren. We hebben 2
kinderen Sanne (5) en Tim (2). De
zorg daarvoor plus de werkzaamhe-
den in de zaak (het echtpaar Elbrink
"runt" een modezaak in Vorden, red.)
de training tweemaal per week, de
soms verre uitwedstrijden op zater-
dag, dat alles wordt me een beetje te-
veel. Ik ben altijd iemand geweest die
zich voor de volle honderd procent in-
zet. En als blijkt datje door omstan-
digheden niet optimaal kunt preste-
ren, moet je ermee stoppen."
Hoogtepunt in haar sportloopbaan
was in feite tevens dit laatste seizoen.

In totaal heeft Tineke Elbrink dan vijf-
tien jaar, vrijwel onafgebroken, in het
eerste team van Dash gespeeld. Op
haar zestiende begon zij te spelen.
Een halfjaartje in het juniorenteam,
daarna in hetzelfde seizoen direkt in
het eerste.

Ups en downs
Gedurende deze jaren heeft zij leren
leven met de ups en downs in de sport.
Promotie en degradatie, Tineke heeft
het allemaal meegemaakt.
"De beginjaren kan ik mij nog goed
herinneren. Het spel op zich was vrij
eenvoudig. In feite werd alles door het
midden gespeeld. Wat me altijd goed
is bijgebleven was de geweldige men-
taliteit. We knokten bij het leven.
Daardoor konden we ons een hele
poos in de derde divisie handhaven.
Tegenwoordig is het allemaal wat an-
ders. De mentaliteit is veranderd. Nu
zijn de kwaliteiten belangrijker", aldus
Tineke Elbrink.
Het volleybal in Vorden is volgens Ti-
neke Elbrink echt pas goed tot leven
gekomen toen de sporthal werd ge-
bouwd. Trainingsfaciliteiten waren er
voordien onvoldoende, vandaar dat er
één keer per week werd uitgeweken
naar Hengelo.
Tineke Elbrink: "De competitiewed-
strijden speelden we in de oude Han-
zehal in Zutphen, ergens achteraan in
een hoekje. Een koele bedoening, to-
taal geen sfeer."
Gedurende haar carrière heeft zij veel
de danken aan de voormalige trainer
Ben Kuiper. 'Ik kan wel zeggen dat
Ben mij eigenlijk heeft opgeleid. Trou-
wens dit seizoen en vorig seizoen heb
ik ook nog veel bijgeleerd van de hui-
dige trainer Jaap Sanders."

'Toen we er vorig jaar in Hoogezand
in slaagden om te promoveren, heb ik
eerst wel tegen de tweede divisie op-
gezoen. Ik dacht nl. dat het verschil
tussen de tweede en derde divisie veel
groter zou zijn. Dat is me enorm mee-
gevallen. We hebben ons zelfs vrij
eenvoudig kunnen handhaven. Lange
tijd op de derde plaats gestaan. De
laatste weken is het wat minder. We
hebben duidelijk met een terugval te
kampen. Waar het aan ligt, weet ik
niet", zo zegt Tineke Elbrink.

Prinma sfeer
Aan de sfeer binnen de Dash/Sorbo
ploeg blijft zij de prettigste herinnerin-
gen bewaren. "Een aantal jaren gele-
den ben ik bij Dash begonnen met de
mini's. Het leuke is dat enkele mini's
van toen nu samen met mij in het eer-
ste damesteam spelen. Zoiets schept
toch een band." Ongetwijfeld zullen
deze inmiddels volwassen "mini's"
routinier Tineke Elbrink gaan missen.
"Ik denk zelf ook dat routine in de
ploeg zeer belangrijk is. Eigenlijk
moet ieder team een paar 'oudere'
speelsters hebben. Die nebben mees-
tal geen last van zenuwen en kunnen
door hun ervaring erg nuttig zijn", al-
dus Tineke.

Volgend jaar wil ze om in beweging te
blijven in de lagere regionen gaan spe-
len. Daarnaast blijft ze bij Dash nauw
betrokken bij het clubblad, terwijl
ze ook meehelpt met de organisatie van
het jaarlijkse buitenvolleybaltoernooi.



Politievaria
NIEUWS IN T KORT

Dinsdag 5 april 1988, omstreeks 16.00 uur, is de brandweer uitgerukt om op de
Schuttestraat een bermbrandje te blussen. Volgens een ooggetuige was het
brandje aangestoken. Gelukkig bleef de schade beperkt.
- Eveneens op dinsdag 5 april werd er door een bewoner aangifte gedaan van
diefstal van een video recorder en een ktv vanuit zijn woning aan de Branden-
borchweg te Vorden. De daders zijn de woning binnengedrongen door een bo-
venlicht te forceren, waarna een raam kon worden geopend. De gehele woning
werd doorzocht. Door de politie is een onderzoek ingesteld.

Op donderdag 7 april 1988, omstreeks 10.00 uur, vond er op de Dorpsstraat te
Vorden een aanrijding plaats. Bestuurster A.B. uit Vorden kwam vanaf een par-
keerplaatsenwilde rechtsaf richting Zutphen rijden. Bestuurder I.W. uit Vorden
kwam vanaf Zutphen en reed net om een rechts geparkeerd staande vrachtauto
toen A.B. de parkeerplaats af reed. Gevolg: een aanrijding met aanzienlijke
schade aan beide voertuigen.

Zaterdag 9 april 1988 werd door de brandweer een schoorsteenbrandje geblust
op de Banenkamp te Kranenburg. De nieuwe bewoners van het pand staken
voor het eerst de openhaard aan. De brandweer was tijdig terplaatse en kon de
schade beperken tot rookschade.

Leg geen buit voor de ruit
\ Dieven zijn dol op auto's. Want kijk

maar.- de ramen vormen de etalage.
En wat u erin laat liggen. Is de 'waar*.

Buit die bi)na voor het grijpen ligt
Vooral wanneer de deuren, ramen of koffer-
ruimten niet goed zijn afgesloten.

Laat dus geen tasje, koffer, camera of
wat dan ook In de auto achter of verberg
deze spullen zó dat ze van buitenaf niet te
zien zijn Neem geld. autopapieren en
reservesleuteltjes altijd mee. Sluit uw auto
goed af. En loop even bij de politie binnen
voor de gratis folder
'Diefstal van en uit
auto's; hoe kunt
u 't voorkomen'.

Dan bent u
die dieven straks
misschien nét een
stapje voor.

VOORKOMING
MISDRIJVEN

Een taak van d* poUtU én u.

• Cursus Vrouw en macht,
vrouw en conflict

Woensdagochtend 30 maart was al-
weer de laatste ochtend van de cursus
"Vrouw en macht, vrouw en conflict",
die op een voortreffelijke wijze door
mevr. H. van Henten geleid werd. Tij-
dens 6 boeiende ochtenden werd met
elkaar gepraat over macht en conflic-
ten in ons leven en de rol van de
vrouw hierbij.
Door middel van het rollenspel werd
het nog duidelijker, hoe men hiermee
op de beste manier kan omgaan.
Deze korte cursus, georganiseerd
door de Vrouwenraad van Vorden, is
zeker voor velen interessant en we ho-
pen mevr. van Henten volgend jaar
weer terug te zien met een soortgelij-
ke of andere cursus.

• Feestavond Basisschool Dorp
Donderdag 21 en rijdag 22 april geven
de leerlingen van de Basisschool Dorp
hun jaarlijkse uitvoeringen welke ge-
houden worden in de grote zaal van
het Dorpscentrum. Zie advertentie.

nen zich zelfs nog enkele nederlagen
veroorloven.
Beide ploegen deden deze middag
hun uiterste best om er een leuke par-
tij voetbal van te maken. Vorden
schiep zich enkele goede mogelijkhe-
den (o.a. Gerrit Pardijs), maar slaagde
er niet in om te scoren. Zelfs kon Mar-
kelo met een 0-1 stand de rust ingaan.
Eigenlijk een cadeautje van Bennie
Wentink, die dusdanig slecht terug-
speelde dat Markelo-speler Bertus
Damveld dankjewel kon zeggen.

In de derde minuut van de tweede
helft kwamen beide ploegen op gelij-
ke hoogte. Doelman Wim Harms gaf
een verre uittrap die door Gerrit Par-
dijs werd verlengd: 1-1.
In de 35e minuut stond Reindjan Wes-
terveld aan de basis van het tweede
Vordense doelpunt. Goed doorzetten
van hem deed de bal bij Peter Hoevers

belanden die vervolgens Vorden op
een 2-1 voorsprong zette.

Vorden leek op rozen te zitten. Vijf
minuten voor tijd scoorde Johan Jan-
sen de gelijkmaker, een doelpunt
waaraan een duidelijk buitenspel
luchtje kleefde!

Junioren
Uitslagen kompetitiewedstrijden van
zaterdag 19 april: RKZVC A l-Vorden
Al 2-4, Vorden A2-Sp. Meddo 2-7,
VordenBl-KCVOB12-l,VordenCl-
ZutphenCl 2-2,GrolB3-VordenB2 1-
2.

Programma voor zaterdag 16 april:
SSSEAl(Eibergen)-VordenAl,Hee-
ten Bl-Vorden BI, GSV '63 (Geeste-
ren) B 1-Vorden B2, Eefde C2-Vorden
C2.

• Voorjaarsrit
"de Graafschaprüders"

De VAMC "de Graafschaprijders" or-
ganiseert zondagmiddag 17 april een
Voorjaarsrit (oriënteringsrit). De start
is vanaf café rest. "Schoenaker" aan de
Ruurloseweg. Wim Wisselink en Jan
Luiten hebben een rit uitgezet voor
zowel de A-klasse als de B-klasse. De-
ze laatste rit is eenvoudig van opzet.
De Voorjaarsrit telt tevens mee als
eerste rit voor het PCC-kampioen-
schap van de KNMV afdeling Gelder-
land, alsmede voor het ONONOK
kampioenschap 1988 (individueel +
teams).

• Gymvereniging "Sparta"
De gymnastiekvereniging "Sparta"
houdt zaterdagavond 16 april in de
sporthal 't Jebbink haar jaarlijkse uit-
voering.

SPORTNIEUWS

• Gelijkspel kwam Vorden en
Markelo goed uit

Het 2-2 gelijke spel dat zondagmiddag
na afloop van de wedstrijd tussen Vor-
den en Markelo op het "denkbeeldige"
scorebord verscheen, was in feite een
stand waar beide partijen tevreden mee
konden zyn.

Zowel Vorden als Markelo kan pro-
motie naar de vierde klas KNVB vrij-
wel niet meer ontgaan. De clubs kun-

Maak van uw tuin of erf iets bijzonders
met sierbestrating.Met betonstenen zijn prachtige
vormen en (kleur-) patronen te maken. De H.C.I. maakt,
zo u wilt, een gratis ontwerp. Trouwens, sierbestrating
is onderhoudsvrij!! Géén modder en geen schade door
vorst of droogte. Een bezoek aan de H.C.I. loont altijd
de moeite en verplicht u tot niets.

INFOBEURSKNALLER

DEKANKERBESTRUDING

NEDERLANDERS.

._* WEET
WAAROMU
GEEFT.

Koningin Wilhelmina Fonds
voor de Kankerbestrijding.

Sophialaan 8,
1075 BR Amsterdam.

Telefoon: 020-640991.
Postgiro: 26000.

Bankrekening: 70.70.70.007.

Tijdelijk
met inruil van een
goed spelende
zw.w. portable TV
van een bekend merk
(bijv. Philips of Erres)

ERRES 140201

uitstekende portable kleuren TV
in moderne monitor-look uitvoering.
20 voorkeurzenders
en een 37 cm 90° Hibri beeldbuis.

Erres prijs 849

Onze prijs 599,-

Radio en TV
Akkermansstraat 9
Velswijk
Tel. 08344-301

Adverteren kost geld
niet adverteren kost

MEER GELD!

H.CI, BOUWMATERIALEN CENTRUM U.B.I,
OP KLASSE KUN JE BOUWEN

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld.). Tel. 05753-2121.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur en van 13.3CM7.00 uur.
Vrijdagavond koopavond van 19.00-21.00 uur. Zaterdagmorgen van 9.00-12.30 uur.

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o.a. Sovital, Jogga (NIEUW/).
Meergranen, Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

NIEUW: Sovital knackebröt
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 -Vorden -Tel. 057 52-1877

Erkend APK II keuringsstation.
Onderhoud en reparaties van alle
merken.
Accu's, banden, uitlaten tegen
scherpe prijzen.
Maak vroegtijdig uw APK-afspraak.

U kunt ons bedrijf vinden aan de grote
weg tussen Warnsve/d - Vorden.

Autobedrijf Polman
Vordenseweg 21-23 - Wamsveld.
Telefoon 05752-3568
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