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nieuws van 't gemeentehuis
• Telefoon gemeente-
huis en gemeentewer-
ken: 05752-2323.
• Het gemeentehuis /s
open van maandag tot
en met vrijdag van

8.3O tot 12.30 uur-
op woensdag ook van
13.30 tot 17.00 uur.

• Spreekuren:
loco-burgemeester/

wethouder J.F. Geerken
op afspraak.

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

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

1. Bouwvergunningen
Op 12 april j.1. hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:
- touwtrekvereniging Vorden, voor

het veranderen van de kantine op
het perceel Ruurloseweg 110 te Vor-
den;

- de heer H.G. Wullink, Dorpsstraat
4, voor het veranderen van de voor-
gevel van het pand Dorpsstraat 4;

- de heerH.C.Kettelerij,hetJebbink
48, voor het plaatsen van een tuin-
schuurtje op het perceel het Jebbink
48;

- BijenhoPs Fijnhoutbewerking, In-
dustrieweg 2, voor het veranderen
en vergroten van een kantoor met
hal op het perceel Industrieweg 2;

- de beer R. Ottens, Zutphenseweg
73, voor het gedeeltelijk vergroten
van de zitkamer op het perceel Zut-
phenseweg 73;

- de heer W. Rexwinkel, Koffiestraat
21 te Eefde, voor het verbouwen van
een boerderij met woning tot wo-
ning op het perceel Wilmerinkweg
4;

- L.R. en P.C. de Graafschap, Hame-
landweg te Vorden, voor het plaat-
sen van een onderkomen voor de le-
den op het perceel aan de Hame-
landweg.

Op grond van de Wet A rob kan be-
zwaar worden gemaakt tegen deze
bouwvergunningen. Binnen dertig
dagen na verlening ervan dient dan
een bezwaarschrift ingediend te wor-
den bij het college van burgemeester
en wethouders.

2. Militaire oefeningen
Van 25 tot en met 28 april a.s. zullen
er onder meer in onze gemeente mili-
taire oefeningen worden gehouden.
Particulieren hebben toestemming
verleend tot het betreden van hun ter-
reinen. Er zal geen gebruik gemaakt
worden van losse munitie.

3. Raadsvergadering d.d. 26 april 1988
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt in
het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de or-
de:

- beschikbaarstellen krediet i.v.m. de
liquidatie van de Stichting Nazorg-
dienst Zutphen e.o.;

- correctie in de Verordening op de lo-
giesgebouwen;

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

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

- 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 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.

Omleiding doorgaand vrachtverkeer
Op 30 juni 1987 heeft de gemeente-
raad een besluit genomen om het
doorgaande vrachtverkeer via de Hor-
sterkamp en de Rondweg om te lei-

den. Het project werd opgesplitst in
een aantal deelprojecten:
- reconstructie kruispunt de Horster-

kamp/Ruurloseweg;
- reconstructie Zutphenseweg;
- procedure tot overname van het ge-

deelte Rijksweg, gelegen tussen de
Rondweg en de Groeneweg;

- aanleg verkeersvoorzieningen op de
Horsterkamp;

- reconstructie kruispunt Rondweg/
de Horsterkamp;

- aanpassing kruispunt Zutphense-
weg/Rondweg;

- aanleg bevoorradingsweg;
- herinrichting centrum.

Stand van zaken van deze deelprojecten

- Reconstructie kruispunt de
Horsterkamp/R uurloseweg

Deze reconstructie verkeert in de
voorbereidingsfase. Er is een start ge-
maakt met het voorbereiden van een
bestemmingsplan. Getracht wordt
om de benodigde gronden te verwer-
ven. Afhankelijk van de voortgang
van deze zaken zal reconstructie op
zijn vroegst plaats kunnen vinden in
de maanden april-mei 1989.

- Reconstructie Zutphenseweg
Er zijn twee mogelijkheden om deze
weg te reconstrueren:
a. een vervroegde reconstrutie en
b. een optimale reconstructie.

In beide gevallen wordt de Zutphen-
seweg herstraat tussen de Steege en
de Schoolstraat. Ook worden over-
steekbeveiligende voorzieningen aan-
gebracht. Tussen de Rondweg en de
Steege komen verkeersgeleiders.

Een optimale reconstructie houdt een
wegversmalling tot 6 meter in. Er ko-
men dan parkeerhavens. Het kruis-
punt Zutphenseweg-de Boonk-dr. C.
Lulofsweg wordt verbeterd zodat vei-
liger overgestoken kan worden. Deze
optimale reconstructie is pas mogelijk
nadat de inrijverbodsborden voor het
doorgaande vrachtverkeer geplaatst
zijn.

Een vervroegde reconstructie houdt
in dat de rijbaan versmald kan worden
tot 8 meter. Het bovengenoemde
kruispunt kan dan nog niet verbeterd
worden. De keuze tussen een ver-
vroegde of optimale reconstructie is
afhankelijk van het tijdstip van de re-
constructie van het kruispunt de Hor-
sterkamp-Ruurloseweg en daarmede
van het mogen plaatsen van inrijver-
bodsborden. Een vervroegde recon-
structie kan mogelijk in het voorjaar
van 1989 uitgevoerd worden, een opti-
male één jaar later.

A anleg verkeersvoorzieningen
op de Horsterkamp
Op dé Horsterkamp komen midden-
geleiders. Verwacht wordt dat deze
voorzieningen in de eerste helft van
dit jaar getroffen kunnen worden. Na
het treffen van deze voorzieningen zal
er een maximumsnelheid gaan gelden
van 50 km per uur.

A anpassing
kruispunt Zutphenseweg-Rondweg
Deze aanpassing is vrij gering van om-
vang. De openbare verlichting van dit
kruispunt dient te worden gewijzigd.

Wanneer dit zal gebeuren hangt af van
de reconstructie van het kruispunt de
Horsterkamp-Ruurloseweg en van
de plaatsing van inrijverbodsborden.

A anleg bevoorradingsweg
De aanleg van de bevoorradingsweg
ten zuiden van de Dorpsstraat hangt
samen met de herinrichting van het
centrum. De herinrichting van het
dorpscentrum kan plaatsvinden nadat
de inrijverbodsborden voor het door-
gaande vrachtverkeer geplaatst zijn.

Burgemeester en wethouders stellen
nu aan de gemeenteraad voor om:

- over te gaan tot een optimale recon-
structie van de Zutphenseweg op
het gedeelte Rond wég-Schoolstraat
op voorwaarde dat de reconstructie
van het kruispunt de Horsterkamp-
Ruurloseweg voor l november 1989
kan worden gerealiseerd;

- over te gaan tot een vervroegde re-
constructie van de Zutphenseweg
op het gedeelte Rondweg-School-
straat indien blijkt dat de recon-
structie van het kruispunt de Hor-
sterkamp-Ruurloseweg niet voor l
november 1989 kan worden gereali-
seerd.

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

Ook dit jaar zal het landbouwplastic
worden opgehaald. Dit zal gebeuren
op donderdag 28 april a.s. dus niet op
vrijdag 29 april a.s., zoals vorige week
abusievelijk is vermeld. Indien u land-
bouwplastic wilt meegeven dan kunt
u dit tot 27 april a.s., 12.00 uur opge-
ven ter gemeente-secretarie, tel. 2323.
Het ophalen geschiedt gratis. Graag
het plastic op woensdagavond of don-
derdagmorgen vroeg per soort gebun-
deld en schoon arm de openbare weg
aanbieden.

5. Bestemmingsplan voor kruispunt
Ruurloseweg-Stationsweg-
Dorpsstraat-de Horsterkamp

Vanaf maandag a.s. ligt het ontwerp-
bestemmingsplan „Rotonde 1988" ter
inzage ter gemeente-secretarie. Dit
plan beoogt de planologische basis te
leggen voor de aanleg van een roton-
de op het kruispunt Klumper.
Een en ander als uitvloeisel van de
voorgenomen omleiding van het
doorgaande (vrachtverkeer.
Een afdruk van de bestemmingsplan-
kaart treft U hieronder aan.

BESTEMMINGEN
•'..•.•'•-••Ï'.:.'-J BERMEN, OPENBAAR GROEN OF PLANTSOEN VERKEERSDOELEINDEN

Boomfeestdag
Vorden 1988
Op woensdag 13 april hebben een 120-
tal kinderen uit de hoogste klassen van
de basisscholen een 500 jonge beukjes
geplaatst op een terrein van het Gel-
dersch Landschap aan hè t K nopenlaan-
tfe.
De loco-burgemeester, J.F. Geerken,
opende het feest op verzoek van A.
Turfboer van de werkgroep „Leef-
baarheid Vorden" die dit voor de 13e
maal deed. Namens de Regionale
Commissie Nationale Boomfeestdag
was aanwezig B.B. Straatjes, van het
Geldersch Landschap A.B. Stokman.
Een aardige bijkomstigheid is dat als
onderwijzer van één van de deelne-
mende klassen G.T. Terpstra mee-
deed, die tevens voorzitter van de
werkgroep is.
Sprekers bedankten in de persoon van
dhr. Stokman het Geldersch Land-
schap voor zijn bereidwilligheid plant-
gelegenheid ter beschikking te stellen
voor dit nobele doel, n.l. de kinderen
liefde voor de natuur en speciaal bo-
men en bos bij te brengen.
„Er wordt wel eens geklaagd dat het
altijd maar weer bosplantsoen is in
Vorden. Nu moetje weten dat ik een
bijeenkomst van gemeentelijke orga-
nisatoren van Gelderse gemeenten,
die deze dag vieren, bijwoonde, waar-
uit naar voren kwam dat men aller-

wegen jaloers was op Vorden. Dat wat
je niet hebt!"
Verder zijn wij grote dank verschul-
digd aan de Rijkspolitie en de vele hel-
pers (waaronder 2 oud-schoolhoof-
den), die ieder jaar weer zorgen dat de
boompjes met de wortels beneden en
de kruin boven in de grond komen. En
... niet te vergeten dat de kinderen
heel op het terrein komen en weer
héél terug op school.

• NIEUWS IN T KORT •

• „Achtkastelendansertjes"
De kinderdansgroep „de Achtkaste-
lendansertjes" heeft vrijdagavond
voor een goed gevulde zaal haar jaar-
lijkse uitvoering gegeven. De kinde-
ren, onder leiding van Marian Kerk-
hoven uit Zutphen, voerden dansjes
uit, uit veschillende landen, o.a.
Nederland, Frankrijk, Engeland en Is-
raël. De ca. 35 kinderen zijn in 2 groe-
pen verdeeld: de jongste groep van 4
t/m ca. 6 jaar en de oudste groep vanaf
ca. 7 jaar.
Het verschil in groepen is duidelijk te
zien: terwijl de kleuters al spelender-
wijze tot dansjes komen, zie je bij
de oudste groep al echt de moeilijke
dansjes. En het belangrijkste: de kin-
deren genieten er allen volop van.
Tijdens de laatste dans mochten ook

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

de kinderen uit de zaal meedoen. Dit
sloeg goed aan.
Het was een geslaagde dansavond.
Nieuwe leden vanaf 4 jaar zijn harte-
lijk welkom.

NIEUWS v/d KERKEN

Zondag aanstaande
In de Dorpskerk komt de gemeente
samen rondom het bekende bijbelge-
deelte van de verloren zoon (Lukas
15:11-32). Zó bekend, dat het uitda-
gend is om je af te vragen wat de bete-
kenis is voor mensen van nu.
En dan nog: wie is eigenlijk de verlo-
ren zoon? Hij die wegloopt komt te-
rug, hij die er al was loopt uiteindelijk
weg. De vader zoek z'n zoon, ziet om
naar het verlorene. En dan zegt hij te-
gen de oudste zoon: „alles wat van mij
is, is ook van jou". Dus al het verlore-
ne, waar de zorg van de vader naar uit-
gaat, is ook voor wie hem gehoorza-
men een zorg.
Is dat niet een gelijkenis van God, de
Vader van de mensen? En zegt het
niet veel over de rol van de gemeente?
Het zondagslied is Gezang 168.

In de Wildenborch gaat ds. Westerink
voor en verleent de Cantorij mede-
werking aan de dienst.

U bent voor zondag van harte uitge-
nodigd.

Gespreksavond
Op uitnodiging van de gezamenlijke
diaconieën van de drie Vordense ker-
ken zal ds. J. Franken, consulent van
het Maatschappelijk Activeringswerk
Oost-Gelderland, op 26 april 's avonds
in de Voorde met belangstellenden
van gedachte wisselen over de sociale
(on-)zekerheid. Het onderwerp van
gesprek op deze avond hoeft geen
toelichting. Als U voor dit onderwerp
geïnteresseerd bent, dan hopen we U
te ontmoeten in de Voorde. Tot ziens.

BURGERLIJKE STAND

Geboren: Wouter Platteeuw.

Ondertrouwd:
B.A. Wagenvoort en E. Albers;
J.W. Golstein en H.A. Huetink.

Overleden:
J.A. van der Schaaf, oud 81 jaar.
G. Potman, oud 80 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag24aprillO.OOuurds.K.H.W.Klaas-
sens.

Kapel de Wildenborch
Zondag 24 april ds. H. Westerink m.m.v. de
Cantorij.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 24 april 10.00 uur ds. Th.P. v. Bel-
zen van Nunspeet; 19.00 uur ds. HJ.
Zwarts van Doorwerth, Themadienst.

Weekenddienst tandarts
23 en 24 april P. Waart, Barchem, tel. 05734-
744. Spreekuur alleen voor spoedgevallen
zaterdag en zondag 11.30-12.00 uur.

Weekenddienst huisarts
23 en 24 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 uur en 17.45 tot 18.15 uur

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 23 april 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur drm. Warringa, tel.
1277. 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 Dekje
Mw. v.d. Berg, tel. 6875.
Graag bellen voor half 9.

Stichting voor maatschappeiyke
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 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 Wel/yn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak, Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. I.v.m. vakantie is mevr.
Broekhuizen ajwezig.



Ons

Tarwe
brood

wordt gemaakt van
volkoren meel, dus
eet er veel van want
dat is goed en lekker
brood!
Vers van uw

Echte Bakker
VAN ASSELT
^UTPHfNSfWfG 18 VORDFN !(1 1384

ASSURANTIE - ADVIES - EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
TIJD. ADRES: HOETINKHOF 75 - VORDEN - TEL. 05752-1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten
- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen
- Brand Opstal en Inboedel
- Begrafenis
- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve
-,alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

WO DOEN MEER
MET

Modern tapijt wordt modem
behandeld: met Retro-finish,

; de vuilwerende behande-
ling van Desso.
Bovendien maakt u uw

tapijt door deze finish
makkelijker schoon.

Das kwaliteit kopen
voor uw goede geld
Echt weer iets van
Desso - u weet wel:
't tapijt met de schrif-

telijke garantie.

Welkom

ZOALSTRETRO-
VUILWEREND MAKEN!

interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517

Uit de collectie van BREX ook in ons sortiment de topmerken:

KILSPINDIE OF SCOTLAND FORESTA, Duitsland
BARBOUR, Engeland SAINT JAMES, Bretonse truien

AIGLE, Frankrijk JOHN FRIDAY, Italiaanse mode

Komt U eens kijken bij:

Wbüsiegd-QuaJiUU

Kciitc Sduirwullc

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Zutphenseweg 9, Vorden.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 21, 22 en 23 april

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Salustiana's

1 5 voor

4,95

MAANDAG
25 april

500 gram

Andijvie
panklaar 195

DINSDAG
26 april

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
27 april

500 gram

Raapstelen
panklaar 195

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

NNIND/HOLENB/IKKERS

Brood, daar zit wat in
maar dan natuurlijk brood
van de man die zelf bakt, want
dat proefje: eerlijk en heerlijk,
zo uit de oven in de winkel.
Verser kan niet!

AANBIEDING:

Weekendtaartje van725V0or 6,75
Vordense Mik v» s.-voor 4,50
Gember penseetaartje van 5,25 v00r 4,75
K rentebollen 6 haien 5 betalen

WARME BAKKERDe bakker
die zelf

elke dag

vers bakt

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

BIEFSTUK WEEKEND MAANDAG + DINSDAG

WEEKEND SPECIALITEITEN

Tartaartjes
Hamburger spec.

5 haien 4 betalen

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

3 soorten
Grill worst
per stuk

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

DONDERD. - VRIJD. - ZATERDAG

GULDEN PARADE:

Slavinken per stuk 1,-

Roomsnitzels per stuk 1,-

Hamburgers per stuk 1,-

Vlinderwinken per stuk 1,-

Gelderse schijven per stuk 1,-

Verse worst
fijne 1 küo 6,95

grove 1 k,io 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. gehakt 1 küo 6,95
Rundergehakt

1 küo 9,90
Magere

varkenslapjes
1 kilo 6,95

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,25

Priklapjes
500 gram 8,90

foTTEN MAAKT LENTE MOOIER
l ,,Mooie bloemen, mooie meubels!

l M
B
Meubels van topkwaliteit tegen lage prijzen.
Buiten nieuwe, frisse blaadjes en mooie, kleurige bloemen, binnen
prachtige, nieuwe meubels, tafels en stoelen.
OTTEN-meubels, degelijk en mooi. Bankstellen en stoelen bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en kleuren, de keus is aan u!
OTTEN heeft ook kasten en tafels.

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van uw
bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met OTTEN, hij
adviseert u graag en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs voor
uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Kom naar OTTEN, kom naar Halle!
De verkoophal is bij de fabriek en is iedere dag, behalve 's zondags
geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219
dorpsstraat 20

Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.



Langs deze weg wil ik iedereen
bedanken die 15 april voor mij
tot een blijde dag hebben ge-
maakt. Het bezoek, de vele
goede wensen en attenties,
hebben er toe bijgedragen dat
het voor mij een onvergetelijke
dag is geworden.

J.M.E. Rouwenhorst

Pastorieweg 1, Vorden.

Voor de vele blijken van be-
langstelling bij ons 40-jarig
huwelijksfeest, zeggen wij u
hartelijk dank. Het was gewel-
dig.

MA. Helmink
G.M. Helmink-

Straatman

Rondweg 4, 7251 RV Vorden.

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.

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 tel. 2668!

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel mee r 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.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE HUUR
op privéterrein aan de kust zo-
merhuisje voor max. 4 pers.
Tel. 01810-15983.

• TE KOOP:
Fjordenpaard en oefen-ma-
rathonwagen. Tel. 05752-
1464.

• TE KOOP:
beste dekrijpe G r. Y beren en
gelten. Lettink, Lieferinkweg
1, Vorden, tel. 05753-1526.

• GESTOLEN!
Antieke temperatuur meter,
aan de Almenseweg 35. Belo-
ning f 250,- voor de gouden
tip. Inl. tel. 1378.

• NOG GELEGENHEID
Rundvee in te scharen. W J.
Aalderink, Joostinkweg 2,
Vorden, tel. 3211.

• 14-jarig meisje met rij-er-
varing zoekt verzorg Pony (D-
E) waarmee ze naar de rijvere-
niging kan. Tel. 05752-2537.

• TE KOOP:
Honda Civic, bj. 1979, auto-
maat - 100 Weidepalen
1.60x8 - Consumptieaard-
appelen „Surprise". W. Vle-
mingh. Slotsteeg 10, Hengelo
(G).

• Violen te koop
A. Hissink, Kruisdijk 6, Vorden,
tel. 1778.

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

Het eerste lustrum
van ons harmonisch samengaan
vieren wij door in het huwelijk te treden.

Op vrijdag 29 april a.s.
vindt deze heugelijke gebeurtenis plaats
in het Gemeentehuis te Vorden
om 14.00 uur.

Wij houden onze receptie
van 17.00 tot 18.30 uur in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

i
f
| Marianne van der Voort

Bernard P laten burg$
i

7251 EL Vorden, april 1988,
^ Stationsweg 23.
|
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Met droefheid delen wij U mede dat op 6 april plotse-
ling in Amerika is overleden onze lieve schoonzuster en
tante

Margarit Louise Sargent
ECHTGENOTE VAN JAN VAN ASSELT

op de leeftijd van 57 jaar.

Uit aller naam,
fam. Van Asselt

April 1988, Zutphenseweg 18
7251 DK Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaats gehad in Ameri-
ka.

Verhuisd per 23 april 1988

fam. J J. Funke

van Het Hoge 54
naar Burg. Galleestraat 13.

De praktijk Fysiotherapie
blijft voorlopig nog Dorpsstraat 40
tel. 2567.

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN!

Touringcar bussen
Grootte: 20 - 30 - 40 - 45 -
50 - 54 - 58 en 63 personen

HAVI voorheen GTW reizen
Tel.: 05758-1334

Bij inlevering van deze bon

Rozijnenbol
van 4,20 voor 3,50

't winkeltje in vers brood en banket

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

Hartelijk dank

aan iedereen die heeft bijgedragen aan de feestelijke
dag, ter gelegenheid van mijn gouden jubileum als or-

ganist van de Parochie Vorden-Kranenburg.

A. Wissink
org.-dir. Cantemus Domino

blauwe vazen, blauwe oor |
bellen, blauwe servetten, b L J

lauwe vogels, blauwe kom
metjes, blauwe shawls, bla
uwe olifanten, blauwe ketti
ngen, blauwe glazen, blau
we tasjes, blauwe doosjes,
biauwe asbakken, blauwe k
andelaars, blauwe armban
den, blauwe olielampjes, b ._.
lauwe kussentjes, blauwe k

Rabobank
Rabobank Vorden vraagt een

administratief
lp medewerker (m/v)

voor 20 uur per week.

Het betreft een éénjarig contract.
De functie betreft in hoofdzaak het verrichten van

Btypewerkzaamheden.
Gedacht wordt aan iemand, die aan de volgende eisen
voldoet:
- opleiding HAVO/MEAO niveau;
- goede type-vaardigheid;
- accuratesse.

Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan
de direktie van de bank, Postbus 28, 7250 AA Vorden.

Winkelsluiting Koninginnedag

Op 30 april a.s. zijn de winkels
in Vorden de gehele dag

gesloten

Vordense Ondernemers Vereniging

a.s. zondag
24 april

Grote bingo
café

cf n Olde Kriet
Wichmond

Dorpsstraat 25
Tel. 05754-285

Aanvang: 19.30 u

M oezelvakantie
ie huur Caravans
- met grote voortent.
- Volledig huishoudelijk

ingericht.
- Op camping in Duitsland.
- In het prachtige Moezeldal.
- Plaats Pommern a/d Mosel.
- 8 km van Cochem.
- Totale afstand 300 km.

fam. Lovink, Thorbecke-
straat 22, 7021 AX Zelhem,
tel. 08342-1548.

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

^ Tel. 05752-2783

r
alle soorten

batterijen voor uw
A hoortoestel

Oö juwelier
siemerjnk
oo opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Vrijdag 22 april '88
Zaterdag 23 april'

van 09.00-21.00 uur en

van 09.00-17.00 uur

staat onze zaak geheel in het teken van het voorjaar
en de komende zomer.

De mooiste kollekties voor onze dames-, heren- en
kinder afdeling hebben wij met veel zorg
voor u samengesteld.

Komt U vrijblijvend kijken?
Wij zorgen voor een kopje koffie en een aardige attentie
voor elke bezoeker.

Tot ziens bij

mode
burg. galleestraat 3 - vorden

Parkeren voor de deur.

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van maandag 25 april 1988, gedurende één
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie te inza-
ge ligt het ontwerp-bestemmingsplan „Rotonde 1988".

Dit plan beoogt de planologische basis te leggen voor
de aanleg van een rotonde op het kruispunt Ruurlose-
weg. Stationsweg, Dorpsstraat, de Horsterkamp.

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen dit ontwerp-
plan indienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 21 april 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

GEMEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van vrijdag 22 april 1988, gedurende één
maand voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het ontwerp-bestemmingsplan „Vorden Kom
1988, nr. 1".
Dit plan voorziet in de mogelijkheid tot overkapping
van een bestaande berging van de Burgemeester G al-
leestraat 58.
Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen het
ontwerp-bestemminsplan bij de gemeenteraad van
Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 21 april 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval k u n t u t lau en ruiclit
rekenen op M o n u t a . Met respect voor
ieders levensovertuiging reüelen en \ er-
/orucn wij op stijlvolle wijze de uit vaart.

H MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

Uitvaartcentrum: \orden. Het .lebbink 4. 05752-2749
Voor informatie over uitvaartver/ekerinyen:

A.(i. Berendscn. Stn.clnk 9. Vorden, 05752-1844

PERMANENT P
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 watergolven of
föhnbehandeling.

Deze bon is 3 weken
geldig.

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



Badstof
keukendoek
50 x 50 cm

normaal f 4,95
per stuk
NU t/mziterdag

3 stuks f 10,-

La Ligna panties
in de laatste
modekleuren
Per 2 stuks verpakt

normaal f 3,50
per 2 stuks

NU
t/m zitentig

4 stuks f 5,-

La Ligna
grotl msit panty,
met tussenstuk

Maten 46/48
50/52

Verkrijgbaar in
vele kleuren

normaal f 2,75 , . nc
NU t/m zaterdag l 1,90

topkwaliteit voor een betaalbare prijs

La Ligna
elastisch
katoenen
hererdip.
gevormd
Maten
S t/m XL

normaal
f 7,95
Bijpassend
herensinalet i
normaal T 8, >
NU t/m zitarft

3 talen
2

Cross your heart BH,
perfektie in pasvorm,
B, C en D cup in wit én huid,
met satijnfinish
normaal f 7,95

NU t/m zaterdag f 5,95

Orginele
Robsofl
berenpyania
cjiverse
dessins,
100%
katoenen
poplin
maten
48
t/m 58

Robson
normaal
f49,95 j i
p* stuk

Raadhuisstraat 2, Vorden

met
Televisie

reparaties
direct

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw»
nieuwe T.V.

MIN l ELFVISIE. VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

Heerlijke Bolussen
dit weekend
6 stuks
van 4,50 voor

3,95
Echte Bakker
ZUTPHENSEWEG 18 VOHül N III K1B.1

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

.
<?'CAFÉ

BILJART

heeft 3 soorten bier
van het vat.

RESTAURANT

Koninginnedag
&• zondag 1 mei

Grill-weekend
Wij bieden U een
grill-avontuur.

Een royale schotel met maar
liefst 5 soorten vlees

van de grill,
compleet met diverse sauzen,

rauwkost- sa lade' s,
stokbrood, frites

en een karaf rode wijn

25.- p.p.

de Timmerieë
K K S I _ \ 1 K \ M

Arie & Annette y», n

Lochemseweg 16
Warnsveld

tel. 05751-1336

Dinsdag's gesloten

NA MAVO LTS
In de technische vakken is er grote vraag naar geschoolde werknemers.
Je kunt hierop inspelen door nu een technische opleiding te gaan volgen.
Ook voor de aansluiting op de MTS kan een jaar LTS nuttig zijn.

Vraag informatie bij:

RK SCHOOL voor
TECHNIEK en AMBACHT BORCULO
School voor Technisch Onderwijs
Herenlaan 2 - 7271 NR Borculo
Telefoon: 05457-71413

BOUWTECHNIEK:

MECHANISCHE TECHNIEK:

CONSUMPTIEVE TECHNIEK:

Metselen, Timmeren, Schilderen

Machine-hekwerken, Constructie-bankwerken, Lassen

Brood-Banket, Koken-Serveren

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 alle* 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 Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

5
. 7251

fons Jansen e °
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

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed adv/es

naar
9 interieuradviseur

Hackforterweg 19

Tel. 05754-517

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 Zoeteman J r.

Weekblad Contact
goed gelezen

Heeft U 't al geproefd?

Sovital
knackebröt

Goed voor de lijn en geweldig
lekker!

.'t winkeltje in vers brood en banket

vergrotingsaktie
FotoReesinck

VOOR 4,50 WORDT JE KLEINE
ANTON 'N ECHTE JUDOREUS.

Vergrotingsaktie
bij foto Reesinck
tot 14 mei 1988.

Van nega-
tief een
kleurver-
groting van
20x28 cm.
voor

4,50
Van dia voor
f4,95.

fotohandel
vakfotografie

Zorgt al 50 jaar voor
gezond, vers brood.

Burgemeester Galleestraat 22

-Reesinck-
Nieuwstad 37 Zutphen,«05750.12129

Kom vrijblijvend kijken naar onze
zéér uitgebreide collectie

Tuinmeubelen en Gazonmaaiers

Tuinstoelen - Tuinbanken - Kussens
Parasols - Buitenverlichting
Handmaaiers - Motormaaiers - Strimmers

Gereedschap en Ijzerhandel

DE BEER
Spittaalstraat 22 - Zutphen
Telefoon: 05750-18040

alleen a.s. donderdag
vrijdag en zaterdag: TRENCH-COATS EN REGENJASSEN

VOOR HALVE PRIJS EN MINDER !
voor zowel dames als heren in nylon, G|||le nylon en katoen
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Afscheidsbij eenkomst direktrice mevrouw J ME. Rouwenhorst

Zij zorgde voor „een warm huis
voor de bewoners van de Wehme"

Na ruim 40 jaar in de gezondheidsdienst werkzaam te /ijn geweest, waarvan de laatste 23 jaar als direktrice
van „de Wehme", werd mevr. J.M£. Rouwenhorst vrijdagmiddag tijdens de afscheidsreceptie een warm
afscheid bereid.
Mevr. Rouwenhorst gaat gebruik maken van de mogelijkheid van de regeling vervroegde uittreding
(VUT). Tal van sprekers zwaaiden haar deze middag lof toe.

De rij van sprekers werd geopend
door dhr. B. Bekman in zijn funktie als
voorzitter van het bejaardenhuis „de
Wehme".
Dhr. Bekman zei onder meer dat hij
mevr. Rouwenhorst heeft leren ken-
nen als een vooruitstrevend persoon,
die zeer bewogen is met de mede-
mens. Verder schetste hij de levens-
loop van mevr. Rouwenhorst. In de af-
gelopen jaren is „de Wehme" het mid-
delpunt geweest van verbouwingen
en renovatie.
„U hebt hierbij veel inzet getoond en
met veel toewijding uw taak vervult.
En nu het klaar is, gaat u weg. Wij zul-
len u missen", aldus dhr. Bekman, die
mevr. Rouwenhorst vervolgens een
geschenk onder couvert aanbood. „Ik
hoop voor u dat de VUT zal bestaan
uit Veel Uit Toeren", aldus de voorzit-
ter van het bejaardenhuis.

Variant
Een andere variant op het woord VUT
werd deze middag uitgesproken door
dhr. G.W. Heuvelink, inspekteur van
bejaardenhuizen Gelderland. „Vol-
doende Uithoudingsvermogen voor
de vrije Tijd", zo luidde zijn zienswijze
op de VUT met betrekking tot mevr.
Rouwenhorst.
Dhr. Heuvelink zei dat hij altijd graag

naar „de Wehme" is gekomen. „Van-
wege uw betrokkenheid met het be-
jaardencentrum was het altijd fijn met
u te praten. U hebt de zaken altijd
goed laten verlopen", aldus de inspek-
teur.
Mevr. A. Siebelink, ouderling van de
Ned. Hervormde Kerk legde bij haar
toespraak het accent op de vriend-
schap. Zij sprak „als een goede ken-
nis" van de scheidende direktrice. Zij
haalde een aantal anekdotes aan uit
vroeger tijden. „Mevr. Rouwenhorst
heeft van 'de Wehme' een warm huis
voor de bewoners gemaakt", zo sprak
zij.

Brood
„Direktrice zijn van een bejaardente-
huis is niet niks, vooral op de wijze
zoals u dat deed. U had een 'extra' en
daar bedoel ik mee:.een mens leeft
niet van brood alleen; u gaf ze ook
extra aandacht", aldus ds. H. Weste-
rik, die mevr. Rouwenhorst vervol-
gens een boek aanbood.

N amens de commissie „Kado voor de
Wehme" werd het woord gevoerd
door dhr. G.H. Bekker. Hij bedankte
mevr. Rouwenhorst voor de wijze
waarop de commissie altijd open deur
vond bij haar. Vergaderingen etc., de

commissie kon altijd op „de Wehme"
terecht. Ook hij bood een boek aan.
Namen^de Stichting Welzijn Oude-
ren spnjmevr. E. Broekhuizen. „De
tijd om te beleven en te ontdekken is
nu aangebroken en leer 'nee' te zeg-
gen op alle beroepen die in de toe-
komst op u worden gedaan."

D e o p r v a n mevr. Rouwenhorst,
dhr. W.F. v.d. Vuurst, die door alle
sprekers veel succes werd gewenst bij
de uitoefening van zijn taak, noemde
de scheidende direktrice een boeiend
mens. „Het dienen is een deel van
haar zelf geworden", aldus dhr. v.d.
Vuurst, die haar de „Pastorale" van
Beethoven aanbood.
Mevr. Rouwenhorst bracht alle spre-
kers dank voor de vriendelijke woor-
den en cadeaux en sprak de hoop uit
dat ze voorlopig met rust gelaten zou
worden.

„Wy, en daarhy bedoel ik tevens het
personeel, hebben het samen geklaard
en ik hoop dat dhr. v.d. Vuurst er een
fijn huis van maakt", aldus mevr. Rou-
wenhorst.

De bewoners van „de Wehme" kon-
den de afscheidsreceptie via de ge-
luidsinstallatie door het gehele huis
op de voet volgen.

Toegankelijkheid Vorden:

Commissie gaat in Vorden
knelpunten op een rij zetten
De Stichting Welzijn Ouderen te Vorden hield, in samenwerking met
de Provinciale Raad voor het Gehandicaptenbeleid, de dienst Ge*
meentewerken en Veilig Verkeer Nederland, woensdagavond in het
Dorpscentrum een byeenkomst, waarbü de toegankelijkheid van
Vorden aan de orde kwam.
Het resultaat van deze bijeenkomst was dat er een commissie in het
leven werd geroepen die een aantal knelpunten op een ry gaat zetten,
waarby bekeken zal worden welke aanpassingen er nodig zyn om ou-
deren en mulder validen goed en veilig gebruik te kunnen laten ma-
ken van gebouwen en openbare wegen.

Deze knelpunten zullen aan de ge-
meente Vorden worden voorgelegd.
De organisatie hiervan is in handen
van de Stichting Welzijn Ouderen, in
samenwerking met de Provinciale
Raad voor Gehandicaptenbeleid. In-
woners van Vorden die momenteel
bepaalde problemen hebben of sug-
gesties hebben ten aanzien van de
toegankelijkheid van Vorden, kunnen
dit kenbaar maken aan de Stichting
Welzijn Ouderen, die op haarbeurt de
vragen, suggesties e.d. zal doorspelen
aan genoemde commissie.

De belangstelling voor deze avond
was goed. Onder meer werd er een
film vertoond, getiteld „Samen op
weg". De film liet zien hoe een blinde
man en iemand in een rolstoel allerlei
obstakels op de weg ervaren en welke
oplossingen er aan de hand gedaan
werden. Na afloop beantwoordde een
forum allerlei vragen uit de zaal en dit
toegespitst op de situatie hier in Vor-
den.
Dit forum bestond uit dhr. B.W. Bek-
man van de dienst gemeentewerken,
PCOB-voorzitter mevr. I.A.MJ.

Snoep-Jager, PRG-voorlichter Leo
Franken en dhr. H.C. Meulenbrugge.
ge.
Vanuit de zaal kwam onder meer de
wens om in de Dorpsstraat minimaal
twee oversteekplaatsen te maken, te
weten bij „de Herberg" en bij café JEs-
kes". Ook dienen trottoirs langs de
Dorpsstraat vanaf „Villa Nuova" tot
aan de bibliotheek te worden aange-
past, alsmede de Nieuwstad vanaf „de
Wehme" tot aan de Dorpsstraat. Met
de Ondernemersvereniging in Vorden
dient er ook kontakt te worden opge-
nomen, zodat ouderen en minder va-
liden geen last hebben van bijvoor-
beeld bloembakken op de trottoirs.

De geparkeerde fietsen bij de biblio-
theek beletten gehandicapten die in
een rolstoel zitten om naar binnen te
komen.

Er werden vanuit de zaal wat sugge-
sties aangedragen. Om al deze proble-
men uit de wereld te helpen, is moge-
lijk een goede voorlichting aan de bur-
gerij een stap in de goede richting.

Ook kwamen er grieven ten aanzien
an de toegankelijkheid van het post-
kantoor. „Ontoegankelijk voor vi-
sueeel gehandicapten," zo vond een
aantal aanwezigen in de zaal.

Commissies hopen dat rekonstruktie kruispunt
Horsterkamp/Ruurloseweg voor november
volgend jaar gereed is
Tydens een openbare vergadering hebben de commissies Algemeen Bestuur en Financien/Openbare
Werken zich dinsdagavond vastgeklampd aan de woorden van wethouder Mr. Slingenberg die zei hoop-
volle verwachting te hebben dat de rekonstruktie van het kruispunt Horsterkamp/Ruurloseweg voor l no-
vember 1989 kan worden gerealiseerd. Op deze voorwaarde zal dan overgegaan worden tot een optimale
rekonstruktie van de Zutphenseweg op het gedeelte Rondweg/Schoolstraat.

Indien blijkt dat de rekonstruktie van
het kruispunt Horsterkamp/Ruurlo-
seweg niet voor l november 1989 kan
worden gerealiseerd, dan zal men
overgaan tot een vervroegde rekon-
struktie van de Zutphenseweg op het
gedeelte Rondweg/Schoolstraat. Dit
advies kreeg het college dinsdaga-
vond van de commissies.
De datum l november 1989 is van
groot belang. Het Rijk heeft nl. be-
loofd om 300.000 gulden subsidie te
verlenen voor rekonstruktiewerk-
zaamheden aan het rijksweggedeelte
tussen Groeneweg en Rondweg. Dit
omdat de gemeente Vorden het be-
heer van die weg van het Rijk over-
neemt. De kruising Horsterkamp/
Ruurloseweg valt binnen dat gedeel-
te.

Wil Vorden die 3 ton binnenhalen dan
dienen de werkzaamheden voor die
datum gereed te zijn.
Eerst zijn er nog werkzaamheden te
verrichten zoals het voorbereiden van
het bestemmingsplan. De benodigde
grond moet verworven worden etc.
Wethouder Slingenberg zei goede
hoop te hebben dat dit zo'n beetje juli
volgend jaar in orde zal zijn. "De tijd
vanaf augustus 1989 tot en met okto-
ber 1989 moet voldoende zijn om de
rekonstruktie te realiseren", aldus de
heer Slingenberg.

De heer H. Tjoonk (VVD) had er een
hard hoofd in dat genoemde datum
haalbaar is. "Ik vrees met grote vre-
ze", zo zei hij. Hij kwam tot deze uit-
spraak naar aanleiding van de woor-

den van de heer Warringa die namens
de bewoners van de Horsterkamp
protest aantekende tegen de voorne-
mens van het gemeentebestuur om
het vrachtverkeer in Vorden t.z.t. via
de Horsterkamp om te leiden. "Pas op
met het nemen van voorbereidende
maatregelen. De Horsterkamp is nog
niet in slaap gesukkeld. Daar waar wij
er een vingertje tussen kunnen krijgen
zullen we dit niet nalaten", zo sprak de
heer Warringa namens de bewoners
van de Horsterkamp.

Vandaar de
"vrees" van de heer Tjooonk. In de
vergadering van dinsdag aanstaande
spreekt de raad van Vorden zich defi-
nitief uit over de voorstellen van het
college.

Mededeling Zeskampploeg
W\j ontvingen bericht van de organisatie „Zeskamp Wanroy",
dat de zeskamp op 19 juni NIET DOORGAAT!
Deze datum blijkt niet geschikt, vele ploegen moesten afhaken.

Met vriendelijke groet,
L.G.W.

Wethouder Slingentfll m Commissie Financien:

"Uitbreiding personele
capaciteit sekretarie vanwege
toegenomen werkdruk
noodzakelijk"
De commissie Financien adviseerde dinsdagavond positief om 70.000
gulden in de meerjarenbegroting op te nemen voor het kunnen aan-
trekken van een stafmedewerker en een medewerker op de afdeling
interne zaken. De WD commissieleden M. Groen en E. Branden-
barg wezen op de konsekwenties die hieruit kunnen voortvloeien.

"Het betekent een belangrijke aanslag
op de meerjarenbegroting, waardoor
mede de onroerendgoedbelasting
omhoog moet", zo stelde de heer
Groen.
De heer Brandenbarg stelde in dit ver-
band voor om de aan te trekken funk-
tionaris een kontrakt van eenjaar aan
te bieden. De heer Groen merkte wel
op dat het voor een raadslid moeilijk is
te beoordelen of er wel of geen perso-
neel op het gemeentehuis bij moet ko-
men.
Wethouder Slingenberg: "Dat ben ik
volkomen met U eens. Neemt U van
mij aan dat we dit heel efficiënt en
heel verstandelijk bekijken. Echt het
aantrekken van medewerkers is
brood- en broodnodig. Kijk bijvoor-
beeld naar de bode. Deze moet heel
veel werkzaamheden buiten zijn nor-
male beslommeringen verrichten.
U moet deze extra arbeidskracht zien
als gevolg van de arbeidsduurverkor-
ting en daar zal de fraktie van de Partij

van de Arbeid ongetwijfeld blij mee
zijn", zo sprak de heer Slingenberg.
"Wij hebben als raad inderdaad meer-
dere malen ervaren dat de werkdruk
van het gemeentelijk apparaat toe-
neemt", aldus bevestigde de heer B.
van Tilburg (P.v.d. A.).
De heer Slingenerg wees nog op een
ander aspekt van de noodzaak om
extra medewerkers aan te trekken.
Slingenberg: "We hebben hier op het
gemeentehuis een aantal bekwame
jonge ambtenaren waarvan ik ver-
wacht dat ze wellicht het pensioen in
Vorden niet zullen halen. (De heer
Slingenberg bedoelde hiermede te
zeggen dat deze ambtenaren wellicht
in de toekomst naar elders zullen ver-
trekken).
We spreken met het aantrekken van
medewerkers dus echt niet over een
"statisch" plaatje", aldus de heer Slin-
genberg. De commissie adviseerde
uiteindelijk eenstemmig positief op
de voorstellen van het college.

NIEUWS IN T KORT

• Openbare bibliotheek
Vorden

Keuze uit de aanwinsten van de biblio-
theek:
Toth, S. — Een geslaagde onderne-
ming; McEwan, I. — Het kind in de
tijd; Descartes, R. - Over de metho-
de; Portocarero - De eeuw die Bei-
roet heet; Follett, K. - Het Modiglia-
ni-schandaal; Chandler, R. - Profi-
ciat, Mr. Marlowe; Herbert, J. — Drei-

ging uit het schimmenrijk; Ludlum,
R. — De Icarus-intrige; Francis, D. -
Bankier; Berg, A. v.d. — Zo oud als je
je voelt; Staats, G. — De beroerte; een
gids; Kavan, A. — Uit het gesticht; ver-
halen; Su Manshu — De eenzame
zwaan; Wiesel, E. — De stad van het
geluk; Gijzel, G. van — De illusie van
de modetekening; Dessaur, C.I./A.
Burnier — De rondgang der gevange-
nen; Van Gogh in Brabant; Bogt, T.
ter — Opgroeien in Groenlo; Karssen,
G.M. — vrouwen in de Bijbel; Meijer,
D.G. — Landbouwtrekkers; Mölzer,
V. — Het grote bloemenboek; Dam, T.
van — Wij vrouwen van het land.

• Jaarvergadering Vereniging
Vordense bad- en zwem-
inrichting „In de Dennen"

Tijdens de matig bezochte ledenver-
gadering zijn de beleidsvoornemens
voor het komende seizoen besproken.

Het blijkt erg moeilijk te zijn een goe-
de begroting op te stellen, omdat de
weersomstandigheden erg veel in-
vloed hebben op de hele organisatie.

Een goed voorbeeld is de uitermate
slechter zomer van afgelopen jaar. Al-
le goede voornemens zijn letterlijk in
het water gevallen.

Het bezoek is volledig afhankelijk van
het weer. Jammer dat zo'n prachtige
accomodatie er dan zo verloren bij
ligt.

Centraal tijdens deze vergadering was
het voornemen van de gemeente om
het zwembadcomplex onder te bren-
gen in een groter geheel, de zgn. „eco-
nomische versterking van het zwem-
bad". Dit houdt wel in dat het bestuur
al enkele jaren geen investeringen
heeft kunnen doen om het zwembad
aantrekkelijker te maken voor de be-
zoekers. Als het plan doorgaat - het-
geen nog steeds niet bekend is - zal
het nog zeker 3 a 4 jaar duren voordat
het zwembad wordt overgenomen.
Het bestuur heeft haar medewerking
toegezegd voor overname.

Belangrijk /ijn nog wel de voorwaarden,
waaronder definitief tot overname
wordt besloten. De plaatselijke bevol-
king kan hierover meepraten, indien ze
lid worden van deze vereniging. Voor
vijf gulden per jaar kan iedere meerder-
jarige lid worden. Men kan zich aan-
melden via de advertentie elders in dit
blad.

Tijdens de jaarvergadering werd de
voorzitter, dhr. J J. van Dijk, herkozen
en werd afscheid genomen van het be-
stuurslid dhr. J.C. van Langen.

Het voorstel van het bestuur om
abonnementhouders enigszins tege-
moet te komen voor het slechte sei-
zoen 1987, door de prijzen inplaats van
te verhogen met 10P/o te verlagen werd
overgenomen. Om de abonnemen-
tenverkoop te stimuleren, zullen wel
de prijzen voor de losse verkoop wor-
den verhoogd; Tienbadenkaarten
worden naar rato verhoogd.

Het zwembad is geopend vanaf 11 mei
a.s. tot en met 3 september, de /wem-
vierdaagse wordt gehouden in de week
van 27 juni a.s.

Zie voor openingstijden en verdere gege-
vens de advertentie elders in dit blad.

• Soos Kranenburg
Op 26 april komt op 'soos Kranen-
burg' spreken de heer van Wouden-
berg van de Gemeente Vorden over
de belangen van de ouderen.



PROVINCIE
GELDERLAND

BEKENDMAKING

HINDERWET

Gedeputeerde Staten maken ingevolge het bepaalde in artikel 31 van
de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne bekend, dat zij, onder voor-
schriften vergunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend aan Bur-
gemeester en Wethouders van Vorden voor het oprichten en in wer-
king hebben van een gemeentewerf, gelegen aan de Enkweg 11 te Vor-
den, kadastraal bekend gemeente Vorden, sektie K, nr. 2809.

De beschikking en overige stukken liggen vanaf heden tot 20 mei 1988
ter inzage in het gemeentehuis van Vorden op elke werkdag (uitgezon-
derd de feest- en gedenkdagen) van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur, alsmede elke maandagavond van 18.00 tot 21.00 uur in
het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Tevens ligt een exemplaar van de vergunning met overige stukken tot
20 mei 1988 ter inzage bij de provinciale dienst Milieu en Water,
Marktstraat 1 te Arnhem op elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur.

Ingevolge artikel 44, tweede lid van de Wet algemene bepalingen mi-
lieuhygiëne staat tot 20 mei 1988 beroep open bij afdeling voor de Ge-
schillen van Bestuur van de Raad van State voor de aanvrager, de be-
trokken adviseurs, degenen die overeenkomstig artikel 20, 21 of 22,
tweede lid, of 28, eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne bezwaren hebben ingebracht en degenen die aantonen
daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht ten-
zij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek wordt gedaan tot
schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopi-
ge voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan de Raad van State, afde-
ling voor de Geschillen van Bestuur, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gra-
venhage.
Het verzoek tot schorsing of een voorlopige voorziening moet worden
gericht aan de voorzitter van de afdeling voor de Geschillen van Bestuur
van de Raad van State.
De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Arnhem, 5 april 1988 — nr. MW87.46135-MW3107

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

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.

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN BV
RUURLO
Spoorstraat 28, tel. 05735-2000*

Lente , de tuin in.
Wij hebben voor U zeer vele mogelijkheden in

S ierbestrating
Komt het zien en overtuigt U!

Openingstijden: dagelijks tot 17.00 uur
vrijdag 19.00-21.00 uur
zaterdag 9.00-13.00 uur

WIE ZOEKT KENT
HOLTSLAG-RUURLONIET

WIE HOL TSLA G-R U U RL O
KENT, ZOEKT NIET

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

vrijetijdskleding

DAMESBROEK
met elastiek in de band
merk Combath
kleuren: zand - marine - kaki

lila - zwart - olijfgroen

FOCUSPRIJS:

Als u vrij over uw spaargeld
wilt kunnen beschikken en
toch een hoge rente zoekt, is
onze Patentrekening een
ideale spaarvorm voor u.

Met de Patentrekening
kunt u op elk gewenst mo-
ment zonder opzegtermijn
of opnamekosten over uw
spaargeld beschikken.

En u krijgt twee keer
per jaar een hoge basisrente
en in de meeste gevallen ook
nog een extra premierente.
Is uw saldo op l juni of l de-
cember minimaal f. 2.500,-,
dan ontvangt u deze extra
premierente. In de tabel
kunt u zien dat met het stij-
gen van uw saldo, ook de ba-
sis- en premierente mee
klimmen.

Dus kom snel langs bij
een van onze kantoren. Dan
krijgt u meteen vrij uitzicht
op een hoge rente.

PATENTREKENING

Basis

Patent 1

Patent 2

Patent 3

SALDO
VANAF

2.500-

5.000,-

10.000,-

BASIS-
RENTE'
(% PJ.)

2V4
2l/2

23/4

3

PREMIE-

RENTE'

(% PJ.)

—

1

1V4

!3/4

TOTALE

RENTE'

(% PJ.)

2V4

3V2

4

43/4

Rentewijzigingen voorbehouden.

Bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

spaarbank

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT

LOCHEM

Rayon Twente: Enschede: Hoofdkantoor Tromplaan l - Hogeland: Hogelandsingel 113 -
Stadsveld: Weth. Niihuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 - Wesselerbrink:

Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14. Hengelo: Rayonkantoor: Drienerstraat 43 •
Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 - Kleine 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.



v&^g^MB^pt WiEè aSWI ^^^^^ f̂c&—"—"^

*f S? v500 GRAM

Ter gelegenheid van de heropening
van onze geheel vernieuwde Keurslagerij

en het 25 jarig bestaan van ons bedrijf
nodigen wij U uit voor ons Open Huis

op 20 april a.s. van 16.00 tot 20.00 uur.

Een hapje en drankje staat voor U klaar.

Tot ziens op 20 april

DICK en HETTY VLOGMAN
en medewerkers

KEURSLAGER

Donderdag 21 april
Feestelijke Heropening
Keurslagerij Vlogman

GEPANEERDE
SCHNITZELS
500 gram, ± 4 stuks

EINDELIJK IS HET DAN ZOVER!
Metselaars, timmerlieden m koel-
technici zijn weg. Onze nieuwe Keur-
slagerij is klaar. De toonbank is gevuld
met allerhande heerlijkheden en fijne
aanbiedingen. Kom maar eens gauw
kijken wat we allemaal voor u in huis
neoben.

MAANDAG • DINSDAG

Mini rollade van borstfilet
100 gram

UIT EIGEN WORSTKEUKEN

SCHOUDER
HAM "° i
GEBRADEN
GEHAKT '"

ALLE SOORTEN

KARBONADE
5 HALEN,
4 BETALEN

WOENSDAG• GEHAKTDAG

H.O.H.
GEHAKT

500 GRAM498
PROVENCAALSE
LAMSKOTELETJES

100 GRAM

EIGENGEMAAKTE
LEVERWORST

STUK 250 GRAM

PANKLAAR GEHAKT
Bretons-Champlgnon-Boerengehakt

500 gram

De Keurslager
' rstand van
lekker vlees

LU KEURSLAGERIJ

lilll nul Illll

KEURSLAGER
VLOGMAN

NIEUW

VOLKSWAGEN
PASSAT
Nu bij ons in de showroom
tijdens de

INTRODUCTIE
SHOW

V-A-G

Audi

Tevens presenteren wij de Volkswagen en Audi modellen 1988
en d/verse mooie occasions.

Onze openingstijden zijn op deze dagen:

vrijdag 22 april van 10.00-21.00 uur
zaterdag 23 april van 10.00-17.00 uur

U bent van harte welkom!

Automobielbedrijf G. SlOOt
Tramstraat 43,-Lochem, Telefoon 05730-4191

H.H. fokkers van paarden en pony's

Fokstal en dekstation "Nieuw-Moed"
thans gevestigd in Kranenburg-Vorden op een bedrijf
van voorheen Kuikenbroederij Oost Gelderland.

Wij kunnen u klasse hengsten
aanbieden voor uw merrie.

Verschillende rassen, zoals tuigpaarden, rijpaarden, ara
bisch volbloed en halfbloed, Welsh K met 62% Welsh-bloed
en verschillende New-forest hengsten.

Beleefd aanbevelend

JURRIENS en Zn.-rei 057525766

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

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

Over-
hemden

Japonnen Kinder
sweatshirts

van -40795-

k/m
div. modellen

NU:

19,95

Bijenpollen,
de volmaakte

voeding.

Lezing
woensdag
27 april

zaal
cfOlde Smidse

Dorpsstraat

Vorden

Aanvang
20.00 uur

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Brand OH b.v., Zutphen

Brandstoffen en smeermiddelen voor:

* grondverzetbedrijven
* aannemingsbedrijven
* transportbedrijven
* landbouw 17957

BRAND O/L BV
van der Capellenlaan 58
7203 BP Zutphen
Telefoon 05750-17957



Witbroodeters
enbruinbroodeters

opgelet!
Naast wit en bruin is er nu Weitebrood. Brood met

het smakelijke van wit en het gezonde van bruin.
Brood gebakken uit meel van Nederlands belangrijkste
meel producent. Hoogwaardige kwaliteit op basis van
zorgvuldig geselekteerde granen, onder voortdurende
laboratoriumcontrole. Brood van de kwaliteit die u van de
ambachtelijke bakker gewend bent.

Weitebrood is lichtverteerbaar lichtbruin brood waar je je
lekker fit door voelt. Weitebrood is het gezonde met het
smakelijke verenigen.

Proef 't en ontdek 't

Weitebrood: een lekker en gezond alternatief
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

ONZE PRIJS TOP-3
Damesset

kreukkatoen
Dames pakje:

BLAZER
+ ROK

katoen
in alle maten

DAMES
BLOEZIEN

BLOES

^ on

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

DE VALEWEIDE
1 bos Freesia's 3,95

1 bos Chrysanten 5,-
2 Begonia's 10,-

2 Groene planten 10,-

Voorde tuin: 7 vaste plagen 10,-

Frambozen, Rode en Zwarte
Bessenstruiken, 3 stuks 5,95

Volop sla- en groente planten

Schouderkarbonade 500 gram 3,48

1 ons Ardenner boterhamworst
+ 1 ons Leverworst samen 2-

Barbecueworst 100 gram f Oct.75.

Kalkoendijen
^ /Q 1 kilo 8,75

%^x>y Kipfiletuiio13f95

4^X Lever 1 kilo 4,-

POELIER

HOFMAN

AKTIE
VAN DE MAAND

Nu uw mooiste foto op
grootforrraatbij u
thuis aan de wand.

Nu 9,95 Geldig tot 31 mei

U wilt 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets met eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving,
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder dezelfde direkt ie:
Restaurant-Gril l „De Rotonde",
Kerkstraat 3, Vorden. Tel. 05752-1519.

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

••Til r̂̂ ^Lfcî F l •^^^^^J |sM
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Adverteren kost geld
niet adverteren kost

MEER GELD!

Off. OPEL-ISUZU-dealer

BIJ
OPEL-SERVICE W J. v.d. KOOI

STAAN EEN AANTAL PERFECTE INRUILAUTO'S
MET EEN DIJK VAN EEN GARANTIE

EN SCHERP GEPRIJSD! Off. OPEL-ISUZU-dealer

OPEL CORSA 3-drs. 12 S 76.OOO km 1 -'84
OPELCORSA 3-drs. 12 S 46.00O km 3-'85
OPEL CORSA 3-drs. 13 S 27.000 km 10-'85
OPELCORSA 3-drs. 12 S 20.00O km 3-'86

OPEL KADETT 5-drs. 12 N 111.000 km 10-'81
OPEL KADETT 3-drs. 16 SR 70.000 km 3-'83
OPEL KADETT 3-drs. 16 D 150.000 km DIESEL 4-'83
OPEL KADETT 3-drs. 13 S 51 .OOO km 4-' 83
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 74.000 km LPG 10-'83
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 69.000 km LPG 5-'84
OPEL KADETT 3-drs. 16 D 131 .000 km DIESEL 1 -'84
OPEL KADETT 3-drs. 1 2 S 41 .000 km N w. model 1 1 -'84
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 44.000 kmGLS uitv. 3-'85
OPEL KADETT 3-drs. 13 S 30.000 km GT sport 1 -'85
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 54 000 km 4-'85
OPEL KADETT 3-drs. 16 D 73.000 km DIESEL 5-'85
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 74.000 km LPG 11-'85

+ „van" car.
OPEL KADETT 3-drs. 16 D 50.000 km DIESEL 1 -'86
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 46.000 km 2-'86
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 1 3 OOO km 11-'86

OPEL KADETT 4-drs. 13 S 28.000 km
OPEL KADETT 4-drs. 16 D 70.000 km DIESEL
OPEL KADETT 3-drs. 12 S 23.000 km

OPEL ASCONA 4-drs. 16 S 109.000 km

5-'86
4-' 86
9-' 86

5-'82
OPEL ASCONA 2-drs. 16 S 129.000 km LPG 6 '83
OPEL ASCONA 5-drs. 1 6S 38.000 km Traveller 5-' 86

OPEL REKORD 5-drs. 18 S 59.000 km Caravan 3-' 85
+ LPG

VW GOLF 3-drs. 16 D 123.000 km DIESEL 7-'83
VWPASSAT 5-drs. 16 S 45 OOO km 5-'85
FORD FIËSTA 3-drs. 1.1 S 127.000 km
RENAULT 11 3-drs. 12 S 36.000 km
RENAULT R9 4-drs. 1 7 S 46.000 km LPG
VOLVO 66 L 2-drs. 82.000 km Automaat
VOLVO 340 DL 3-drs. 1.4 S 87.000 km LPG
FORD FIËSTA 3-drs. 1.1 S 65.000 km
FORD ESCORT 5-drs. 1.3 S 42.000 km
VW POLO-C 3-drs. 1.1 S 9.000 km

OPEL SENATOR 4-drs. 2.5 S 44.000 km

•0.RTI OPEL-Service W.J.d"KOOI -Q.
\*£ JjjjjJ Tramstraat 13-31, 7241 CH LOCHEM OPEL

5-'80
4-' 86
2-'87
6-' 80
1-'85
1-'84
4-' 84
1-'87

1-'84

m
Off, OPEL-ISUZU-dealer TEL. 05730-2555 Off. OPEL-ISUZU-dealer

NMS Spaaraktie

Als u nu een spaarrekening bij ons opent met een
looptijd van 1,2,3 of 5 jaar, krijgt u

DE
HOOGSTE

RENTE
Bovendien ontvangt u dan van ons een prachtig
nestkastje cadeau! Deze aktie loopt tot 30 apriïa.s.

Voor meer informatie:

-JSSSÏS lYZCCbüCö *"-*-*

Zutphenseweg 31
Postbus 46
7250 AA Vorden
tel. 05752-1531
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Trainer
Herman de Weerd
na promotie
„Vorden":

Dankzij oefenstof
weinig blessures

Terugblikkend op het afgelopen seizoen („Vorden" promoveerde
zondag zoals bekend naar de 4e klas KNVB) konstateert trainer Her-
man de Weerd dat het succes voor een groot deel te danken is aan de
oefenstof.
Zegt h :̂ „leder jaar merk je aan het begin van de competitie dat er by
diverse ploegen veel geblesseerde spelers zyn. Dat heeft heel vaak
met de oefenstof te maken. Wy hebben dit jaar weinig of geen blessu-
res gekend. Vooral by de aanvang van het seizoen moetje de training
vooral afstemmen op „explosies". Plotseling sprinten, draaien, kap-
pen, noem maar op, allemaal dingen die je met gevoel voor de situatie
moet brengen. Het 'kilometerslang' lopen doet het 'em niet altijd", zo
zegt Herman de Weerd.

Spelen naar de mogehjkheden
Na in de zeventiger jaren ook bij „Vor-
den" gewerkt te hebben („Vorden"
promoveerde toen driemaal op rij van
de 2e klas G VB naar de 4e klas KNVB,
red.) pakte Herman de Weerd op ver-
zoek van het bestuur van „Vorden" de
draad bij de aanvang van het seizoen
1986/87 weer op.
De Weerd: „Ik heb toen. eerst zo'n
beetje gekeken welke mogelijkheden
er binnen de selektie waren. We be-
gonnen zeer onfortuinlijk, drie pun-
ten uit acht wedstrijden. Niet erg. Ik
vind nl. dat je het spelletje moet spe-
len naar de mogelijkheden van de spe-
lers zelf. Je moet de spelers niet opdra-
gen van 'je mag dit niet en je moet
dat'! Kijken waar elke speler met z'n
eigen plus- en minpunten het best tot
zijn rectit kan komen.
We sloten het seizoen af met een vijf-
de plaats. De stijgende lijn heeft zich
deze competitie voortgezet. Ik heb de
jongens altijd voorgehouden: ga van
je eigen kracht uit. De gehele competi-
tie door hebben we aanvallend ge-
speeld. Je moet gewoon het lef heb-
ben om te voetballen", aldus Herman
de Weerd.

Inzet
De uit Eefde afkomstige voetbaltrai-
ner is goed te spreken over de inzet
van zijn spelers. „We trainen twee keer
per week anderhalf uur. Ik vind dat
voldoende. De spelers moeten het
ook op kunnen brengen. De opkomst
is altijd goed", aldus Herman de

Weerd, die zijn bewondering voor
doelman Wim Harms niet onderstoe-
len of banken steekt. Zegt hij: „Wim
heeft een grandioos seizoen gespeeld.
Van de selektie heeft hij de beste in-
stelling. En dat blijkt tijdens de wed-
strijd (zondag sleepte hij „Vorden"
ook een paar keer door de moeilijkhe-
den heen, red.). Een man die bewon-
dering afdwingt", aldus de Weerd.

Een andere belangrijke schakel in het
Vorden-team is Peter Hoevers. De
rechterspits met een prima passeer-
techniek. „Peter heeft vooral in het
eerste deel van de competitie fantas-
tisch gespeeld. Een erg belangrijke
pion voor ons elf. In ieder elftal
loopt wel een speler die een team kan
dragen. Bij ons is dat Peter. Toch zal ik
binnenkort met hem gaan praten,
want de laatste tijd is Peter een beetje
aan het wegzakken", zo zegt Herman
de Weerd.

Schone lei
Als het huidige seizoen voltooid ver-
leden tijd is en de voetbaldraad na de
vakantie weer wordt opgepakt, dan
begint Herman de Weerd weer met
een schone lei.
De Weerd: „We krijgen er vanuit de
jeugd waarschijnlijk een drietal spe-
lers bij. De konkurrentie wordt groter,
zodat iedereen echt zal moeten knok-
ken om een basisplaats te veroveren.
Ik ga er vanuit dat we volgend seizoen
in de 4e klas KNVB in de midden-
moot zullen eindigen. Dat moet met
het huidige spelersmateriaal lukken."

Pro Naturae
Honingpollen
Uit de ongerepte natuunvoestyn van
Arizona
Pro Naturae Honingpollen worden
verzameld in de geselekteerde droge
hoog gelegen woestijnstreken van
Arizona. Een gebied waar de natuur
nog puur en onbedorven is, en waar
nog niet met gif gespoten wordt. Daar
komen dan ook de schoonste de
droogste en de krachtigste honingpol-
len vandaan.
Pro Naturae honingpollen worden
verzameld door een speciale gepaten-
deerde val. Dankzij deze ingenieuze
val, kan het verzamelen van pollen
veel beter gereguleerd worden. Daar-
door worden een veel beter vochtge-
halte en veel grote zuiverheid verkre-
gen.
De bijen hebben geen bijvoeding no-
dig door dit systeem. Onze experts
verwerken de aldus gewonnen pollen
praktisch zonder tussenkomst van
mensenhanden.
Het eindprodukt is dan ook even zui-
ver en krachtig als op het moment dat
het geoogst werd. En de smaak is ook
voortreffelijk. Pro Naturae honingpol-
len zijn dan ook kwalitatief het aller-
beste van de hele wereld. Er is werke-
lijk geen vergelijk mogelijk met ande-
re op de markt gebrachte produkten.
Kwaliteit verloochend zich nooit.
Honingpollen, de volmaakte voeding
voor een lang en gezond leven.
Inl. zie advertentie in dit blad.

Kurkbiyarten om
"feest"-pryzen.
Ter gelegenheid van het komende zil-
veren jubileum van de Biljartvereni-
ging "Kranenburg" organiseert de
feestcommissie van deze vereniging
a.s weekend een kurkbiljart-tournooi
in zaal Schoenaker.
Voor de winnaars zijn feestelijke prij-
zen in het vooruizicht gesteld.

De dames kunnen kampen om een
prachtige staande klok en een super-
moderne weegschaal. De heren -
meestal in aantal sterker vertegen-
woordigt, kunnen winnen een draag-
bare T.V., een radio-cassette, een bar-
becue of een auto-stofzuiger.

Meer bewegen voor
ouderen
Vrijdag 22 april sportinstuif en voorlich-
ting
De Stichting Welzijn Ouderen organi-
seert vrijdag 22 april in het kader van
"Meer bewegen voor Ouderen" een
sportinstuif en voorlichting.
De nadruk zal liggen op een prettige
en ook gezonde dag. Er worden geen
prestaties verlangd. De bedoeling is in
ontspannen sfeer verschillende soor-
ten van beweging te presenteren. Dat
zal gebeuren door de bestaande groe-
pen MBvO en Volksdansen. Belang-
stellenden worden uitgenodigd om
gezellig mee te doen. Niets hoeft alles
mag^ ook alleen kijken.
Via een enquête zal getracht worden
aan de weet te komen voor welke be-
wegingssoort de bezoekers belang-
stelling hebben. Er zijn aktiviteiten
zoals tafeltennis, volleybal, koersbal,
racketsporten, jeux de boules ed.
De plaatselijke afdelingen van de AN-
Bo, PCOB en KBO zijn eveneens uit-
genodigd om met een stand aanwezig
te zijn. Een an ander vindt plaats in de
sportzaal aan het Jebbink vanaf 13.30
uur. De leiding van het "Meer bewe-
gen voor ouderen" is in handen van de
heer H. Rozie, consulent; Laura Wis-
meyer, Jopie Wullink en Trees Wol-
tjes, docenten. Ouderen welke ver-
voersproblemen hebben, kunnen
kontakt opnemen met Mevr. van
Broekhuizen, tel. 3405 ('s morgens).

Commissie Welzyn
De vergadering van de Commissie
voor Welzijn welke voor woensdaga-
vond 20 april gepland staat, gaat niet
door.

't is Oranje,
't blijft Oranje

Het feesprogramma is rond! In de extra bijlage van Contact, die
mogehjk is gemaakt door de welwillende medewerking van de
adverteerders, is het programma afgedrukt
Het kan in Vorden weer een echte, feestelijke Koninginnedag
worden en als 't orarye/onnetje nog meewerkt, dan kan de
feestvreugde helemaal niet op. Voor jong en oud is een veelzij-
dig programma samengesteld.

Aanstaande zaterdag start men
met de bekende Achterhoekse
avond, om half acht in het Dorps-
centrum.
Het volledige programma voor 30
april is in de Feestkrant afgedrukt.

Een ieder wordt verzocht te vlag-
gen op 30 april; de kinderen ont-
vangen op school vlaggetjes. Dit
zal de optocht een feestelijk aan-
zien geven tijdens de rondgang en
bij de onthulling van de plaquette
Beatrix Linde op het Van Arkel-
plein.

Wie helpen wil met het versieren
van het dorp, dit kan: volgende
week donderdag om 7 uur zijn wij
in de Dorpsstraat.

Meld u even bij een der bestuurs-
leden.
„Vele handen maken licht werk."

Het bestuur van de Oranjevereni-
ging houdt a.s. donderdag, 21 april,
weer haar jaarlijkse ledenwerf-ak-
tie; dit jaar is de Ruurloseweg en
de Kranenburg aan de beurt.
Om het ledenpeil te handhaven en
uit te breiden is deze huis-aan-huis
aktie jaarlijks dringend nodig.
Stel hun dus niet teleur
en geef u op als lid of donateur
Vooral jongere gezinnen met kin-
deren: vergeet niet dat ook uw
kind straks meedeelt in de feest-
vreugde. Voor slechts één tientje
per jaar bent u al lid. Bij voorbaat
dank.

De spontane medewerking van de Vordense Ondernemersver-
eniging om de winkels gesloten te houden op zaterdag 30 april,
is door het bestuur zeer op prijs gesteld.
Het publiek wordt dan ook verzocht om hun inkopen vóór za-
terdag te doen bij de echte Vordense ondermerers; het kan per
slot tot vrijdagavond 9 uur.

L.G.W.

Jaanygadering
P.K.vT Vorden
Op maandag 18 april heeft de Pluim-
vee en Konijnen-vereniging haar jaar-
vergadeiag gehouden in zaal "De
Herber^BVoorzitter H. Berenpas
opende a e avond en was verheugd
over de goede opkomst, en sprak de
hoop uit dat dit op de volgende zo zal
blijven. Men blijft dan op de hoogte
van het geen er in de vereniging ge-
beurd. Uit het jaarverslag van de se-
cretaris bleek dat de vereniging een
goede groei heeft. Per l januari 1988
telt de vereniging 95 leden. Hieruit
blijkt dat we goed in de markt liggen,
al kunnen we voor wat betreft de
jeugd nog wel wat uitbreiden. Vanwe-
ge de leeftijd zijn er nog al wat jeugdle-
den senior-lid geworden. Maar hier
kunnen wij door een goede samen-
werking nog wat aan doen aldus de se-
cretaris. Uit het jaarverslag van de
penningmeester bleek dat het finan-
cieel ook goed gaat. Er is over 1987
nog een batig saldo te melden. In de
kascommissie werden benoemd de
heren Dekkers en Kuiper. Bij de be-
stuursverkiezing waren aftredend en
herkiesbaar de heren H. Berenpas en
Henry Rietman. Beide heren werden
bij acclamatie herkozen.

De verdere activiteiten voor het ko-
mende jaar zijn: Jongdieren-keuring
16 september. De klubtentoonstelling
is dit jaar van 16 t/m 18 december.
Ook zullen wij dit jaar weer aanwezig
zijn op de braderie te Vorden en Wich-
mond. Tevens werden op deze avond
de jaarlijks te winnen wisselbekers uit-
gereikt aan de leden die met hun die-
ren op de diverse tentoonstellingen
het hoogste aantal punten hadden be-
haald. Hierbij de uitslagen: Afd. Gro-
te Hoenders: J. Rouwenhorst, idem
afd. Dwerghoenders. Bij de hoenders
afd. jeugd was Eric Seesing de win-
naar.
Konijnen grote rassen: H. Snellink.
Midden rassen H, Verstege. Kleine
rassen Jan. G. Derksen. Dwergrassen
H.G. Sanderman. Bij de konijnen afd.
jeugd werd Arnold Dijkstra de win-
naar. Bij de afd. Duiven werd winnaar
Combinatie Berenpas Bert en Arjan.
Aan het eind van deze vergadering
dankte de voorzitter voor de goede
opkomst en wenste de leden wel-thuis
en een goed fokseizoen.

Kegelavond Jong
Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
organiseert vrijdagavond 29 april in
cafe-restaurant "De Boggelaar" een

kegelavond. Men kan /^k hiervoor
opgeven bij Karin Boers jp. 2857) of
Marinus Bouwmeester (tel. 6793).
De provinciale ledenvergadering van
Jong Gelre wordt zaterdag 23 april ge-
houden in zaal Kerkemeijer te Borcu-

•Verkeers-
veiligheidsplan 1988
van de Rijkspolitie
Vorden
In verband met het door het Ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat uitge-
schreven "Meerjarenplan Verkeers-
veiligheid 1987-1991" zet Vorden ook
zijn beste beentje voor.
Met andere woorden: Als het veiliger
kan dan moet het veiliger. Het ministe-
riële streefcijfer is: 25% minder slach-
toffers in het jaar 2000.
Verhalen over de verkeersveiligheid
beginnen doorgaans met een schets
van de verkeersellende, uitgedrukt in
doden en gewonden.
De aantallen zijn ook nog steeds
groot. Maar ze blijven abstract zolang
de familie-kring of anderen die ons na
staan, buiten schot blijven.
De gemeente Vorden telde gemid-
deld in 1984 tot en met 1986; 27 slach-
toffers per jaar. Dit zijn dodelijke ver-
keersslachtoffers en gewonden die na
een verkeersongeval in een zieken-
huis opgenomen dienden te worden.
Uitgangspunt voor Vorden in deze in:
De burgers zover krijgen dat ze beter
de hand houden aan verkeersregels
die van levensbelang zijn.
Om dit te bewerkstelligen zal veel
energie/tijd gestoken worden in:
- een projektmatige aanpak van een
stuk weg/situatie;
- bestrijding van alcohol in het ver-
keer;
- toezicht houden op de naleving van
de maximumsnelheden;
- bevordering van gordel gebruik;
- het veilig (veiliger) maken van ge-
vaarlijke locaties, (de black-spots).
- aandacht voor jonge, onervaren ver-
keersdeelnemers.

• NIEUWS IN T KORT •

aan de orde kwamen, was het woord
aan Mr. Rob van de Beeten. De heer
van de Beeten, landelijk vice-voorzit-
ter van het CDA, verwelkomde de
aanwezige nieuwe leden en feliciteer-
de afdeling Vorden met in totaal 18(!)
nieuwe leden.
Hierna hield de heer van de Beeten
een interessante inleiding over de dis-
kussienota 'verantwoordelijke sa-
menleving'. Na een korte weergave
over de totstandkoming van de nota,
werd de inhoud kort aangetipt door
middel van een aantal thema's als in-
dividualisering, herzuiling, vermaat-
schappelijking, normenstelsel. Extra
aandacht werd besteed aan de 'zwak-
keren' in de samenleving.
Na de pauze was er gelegenheid tot
het stellen van vragen, waar uitge-
breid gebruik van werd gemaakt.
Ondanks de steelse blikken van de
voorzitter op de klok liep deze avond
toch iets uit door de veelheid van vra-
gen en opmerkingen.

• Concordia
naar Kranenburg (W.DId.)

Op zondag 22 mei (Ie Pinksterdag) is
„Concordia" de eer toebedeeld om in
Kranenburg (Dld.) het zogenaamde
Schuttersfeest muzikaal te omlijsten.
Deze uitnodiging hebben ze te dan-
ken aan het gezamenlijke, succesvolle
optreden tijdens het Nieuwjaarscon-
cert, 10 januari j.1., in het Dorpscen-
trum te Vorden.

De ontvangst de 22e zal plaatsvinden
in de Dorfshalle door de Gemeinde-
vorsteher en de Stadsdirektor en van-
zelfspekend door de leden van de Mu-
sik Verein Kranenburg.

Hierna zullen ze de Schutterskoning
van huis ophalen en in optocht naar
de feesttent begeleiden. Daar aange-
komen zullen ze samen met de Duitse
collega's een concert ten gehore bren-
gen.

Weekblad Contact
graag en goed gelezen

Politievaria
Vrijdag 15 april 1988 te 09.15 uur. Brandweer van Vorden rukte uit naar de Al-
menseweg, alwaar in een schoorsteen een kraaiennest zat, dat vlam gevat had.
Er was geen schade. Wel enig rook-overlast. De schoorsteen zal opnieuw ge-
veegd worden.

Op 15 april 1988 stalde een inwoner uit Wichmond zijn bromfiets in verband
met pech zolang op de Baakseweg tegenover kasteel "Hackfort". Toen hij zijn
bromfiets weer op wilde halen later, bleek deze verdwenen te zijn en deed aan-
gifte bij de Rijkspolitie te Vorden. Betreft een Puch Maxi.

Ook deze week werd weer een opgevoerde bromfiets uit het verkeer genomen.
Na een ingesteld onderzoek bleek deze bromfiets onwijs hoog opgevoerd te
zijn, met alle gevaren van dien voor de verkeersveiligheid. De bestuurder zal
door middel van een geldboete op deze overtreding gewezen worden.

Op zaterdag 16 april 1988 te 11.55 uur vond een aanrijding plaats op de Ruurlose-
weg. Een bestuurder van een personenauto haalde een vrachtauto in. Bij deze
inhaalmanoeuvre raakten zij elkaar met de zijkant. Gevolg was enkel enige lich-
te materiële schade.

In de nacht van zaterdag op zondag 16 op 17 april 1988 hield de Rijkspolitie te
Vorden een langdurige alcoholcontrole. In totaal werden 120 automobilisten
gecontroleerd. Er werden 43 blaastesten uitgevoerd en er werden 2 rijverboden
uitgeschreven.

Nu de vakantie-tijd weer nadert kijken velen hun reispapieren na. Dat is een
goede zaak. Echter het wordt wat problematisch als men dan tot de conclusie
komt dat men het paspoort of de toeristenkaart kwijt is. Men dient dan een rap-
port te laten opmaken door de politie ten behoeve van de afdeling secretarie van
de gemeente Vorden. Alles duurt dan enige tijd langer. Wees er dus bijtijds bij.
Controleer Uw reispapieren.

Op dinsdag 19 april 1988 's morgens deden ongeveer 50 schoolkinderen van de
groep 7 van de Vordense basisscholen hun praktische verkeersproef in de ge-
meente Vorden. In samenwerking met 10 aktieve leden van de Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Vorden werd er langs de te volgen route controles uitgeoe-
fend. Op donderdag 22 april 1988 wordt het theoretisch examen gehouden.

Op dinsdag 19 april 1988 's morgens hield de Rijkspolitie o.a. op de Rondweg en
op de Zutphenseweg te Vorden een radarsnelheidscontrole.
Een aantal weggebruikers overtraden de toegestane maximumsnelheden.
Sommigen zelfs ruimschoots. Resultaten: Rondweg - Aantal passanten 150,12
geconstateerde snelheidsovertredingen. Toegestaan 80 km/u. Hoogst gemeten
snelheid 121 km/u. Tijd 8.30-10.00 uur.
Zutphenseweg — Aantal passanten 350,18 geconstateerde snelheidsovertredin-
gen. Toegestaan 50 km/u. Hoogst gemeten snelheid 84 km/u. Tijd 10.15-11.30
uur.

TIP: Voor zij, die met de caravan op vakantie gaan heeft de Rijkspolitie te Vor-
den een boekwerkje, dat gratis af te halen is op het bureau tijdens de bureau-
uren. Inhoud van het boekje is o.a. laadvermogen, wettelijke bepalingen, de ve-
reiste documenten, aanwijzingen en diverse voorkoming misdrijven tips. Zo-
lang de voorraad strekt GRATIS af te halen.

• CDA-voorjaars-
ledenvergadering

Donderdag 14 april vond de voorjaars-
ledenvergadering plaats van de CDA-
afdeling Vorden.
Na een kort huishoudelijk gedeelte,
waarin de gebruikelijke onderwerpen

Gevonden: l Pex beugelslot, kleur rood - Mechelse herder, reu met bruine riem
- sleutelhoesje met sleutel „Woningbouwver. Rijn en IJssel" - rechter dames-
handschoen, zwart leder - paar blauwe handschoenen - zwarte tas, inh. sigaret-
ten, toilettas en aansteker - sleutel aan wit label - portefeuille - blauw/wit he-
renvest - rijzweep - damesfiets, merk „Cortina", groen met zwarte banden -
bankbiljet van f 100 - sleutel met zwart hoesje - zilveren hangertje JNiels"(kin-
derkopje) - bromfietssleutel „Puch" - klein bruin hondje - cilinderslotsleutel
met blauw label (schuur) - zilveren ketting met hanger „Esther".
Verloren: grijs/zwart tijgerkatje met zwarte vlooienband - blauwe damesporte-
monnee met geld - verzekeringsplaat bromfiets: NJR 941 - blauwe damesporte-
monnee f 200 - 4 sleutels aan ring met koperen plaatje - groene pukkel met
schroevedraaiers en meetband (niet legergroen) - grijs/zwarte wieldop, merk
CSU - Sirocco sleutels - donkerblauw regenpak - autosleutels, Volvo - bruin le-
deren portemonnee, inh. bankpas en kleingeld - Rabobank Eurocheques pas -
paar bruine glacé's (herenhandschoen) - oud loden stoffen petje, kleur groen -
reservewiel aanhangwagen - paar lederen bruine handschoenen - zwarte da-
mestas - zilveren speldje in vorm van strikje - gouden oorring - donker bruine
portemonnee f 200 - zilveren bedelaarsarmband + 3 bedeltjes - stoffen speel-
goedhondje, bruin - lichtgevende gele tas met rode rits, inh. sportschoenen,
blauw broekje en wit polish - gouden oorbel met rode robijn met schroefje - Eu-
ropese kortharige grijze Cyperse kat, geel bandje „Tobi" - verzilverde broche
rond klederdrachtspeld - grijs suède rechter dameshandschoen - Puch dames-
bromfiets, oranje-rood - rood etui met bruine portemonnee en pasfoto.



Concours Hippique voor paarden

Eddie Brinkman wint met
„Brinkie Boy" Z-springen!

EddieBrinkman van Gorssel/Zutphen slaagde er zaterdag in Vorden in om hetZ-springen op /ijn naam te
schrijven. Hu legde als enige met zyn paard „Brinkie boy" het parcours foutloos af.
Overigens hadden paard en ruiter deze zaterdag een flinke wasbeurt nodig om zodoende de stof van zich af
te spoelen. Het Concours Hippique, prima door de landelijke rijvereniging „de Graafschap" uit Vorden
georganiseerd, vond plaats op het maïsland aan „het Lekkerbelge".

Ondanks het feit dat er vrijdag veel-
vuldig met water was gesproeid bleef
het stoffig. Speciaal toen de parade
werd afgenomen, werden paard en
mens soms door de stof aan het oog
onttrokken.
De grondeigenaren, de families Len-
selink, Schotsman en Schuerink, wer-
den door voorzitter M. Kornegoor
dank gebracht. Loco-burgemeester
J.F. Geerken was deze dag aanwezig
om samen met de heren Kornegoor,
Norde en Wunderink de parade af te
nemen.
In totaal namen 26 verenigingen uit
de regio aan dit Concours Hippique
deel.

Uitslagen (paarden)
Dressuur klasse B ring l: l.Johnny
van Es met Chantal, Middachtenrui-
ters, 128 pt. - 2. Evert Maalderink met
Bianca, Gorssel/Zutphen, 125 pt. -
3. Brigitte Keurntjes met Cuifje, De
Luchte, 124 pt. - idem ring 2: 1. Rita
Wijnbergen met Charley, De Graaf-
schap, 125 pt. - 2. Lucia Stapelbroek
met Bastion, Ruurlo, 124 pt. - 3. Els
ten Dolle met Zivago, Winterswijkse
Ruiterclub, 122 pt. - idem ring 3:
1. Wim Groot Nuelend met Angrif,
De Graafschap, 130 pt.-2. Annemiek
Huisman met Cheeky, Semper Fide-
lis, 128 pt. - 3. Edwin Klokman met
Carosso, De Bergruiters, 124 pt. -
idem ring 4: 1. Martine Gerdes met
Mon Coeur, IJsselzoom, 125 pt. -
2. Ada Eggink met Violetty, Sint Stef-
fenrijders, 121 pt. - 3. Wim te Pas met

Solferino, Winterswijkse Ruiterclub,
120 pt.

Dressuur klasse L l ring 5: 1. Ingrid
Klein Baltink met Amadeus, De
Luchte, 135 pt. - 2. Renee Fokkink-
Hyinga met Columbus, Hengelo, 129
pt.-3. GerdaBruilmetBravour,Hal-
le, 128 pt. - idem ring 6: 1. Henk Reu-
rink met Bonny, Hamelandruiters,
127 pt., 2. Johan Klein Braskamp met
Bloesem, De Hamelandruiters, 124
pt. - 3. Clemens Bokkers met Corda-
te, Zieuwent/Harreveld, 123 pt.

Dressuur klasse L2 ring 8: 1. Heidi
Strookappe met Zita, Sint Steffenrij-
ders, 122 pt. - 2. Ilona Post mt Omar-
co, Semper Fidelis, 120 pt. - 3. Ellen
Stokkink met Apart, De Luchte, 118
pt. - idem ring 9:1. Arma Borkus-van
Erp met Andien, De Luchte, 132 pt. -
2. Jan Hekkelman met Mister Onyx,
Sint Steffenrijders, 123 pt. - 3. Linda
van der Ploeg met Amarant, Montfer-
landruiters, 121 pt.

Dressuur ring 10: 1. Lilian Cuppers
(M2) met Valenta Bella, De Graaf-
schap, 128 pt. - 2. Freek Jansen (Ml)
met VIP, A.K.L., 127 pt. - 3. Edwin
Ruesink (Ml) met Atomic, Varsse-
veld, 124 pt. idem ring 11:1. Karin van
Beek (M2) met Fair Fox, Semper Fi-
delis, 136 pt. - 2. Louise Muller (Ml)
met Pascade, IJsselruiters, 128 pt. -
3. GerardGilbers(Ml) met Adriaant-
je, Varsseveld, 127 pt. - idem ring 12:
1. Katinka van de Weerden (Z2) met

Goya, IJsselruiters, 185 pt. - 2. Lies-
beth de Jager (Z2) met Urban, De Ha-
melandruiters, 180 pt. - 3. Henk
Draaijer (Zl) met Varino, Pasruiters,
178 pt.

Springen klasse B l e groep: 1. Martijn
Jansen met Dex D, Hertruiters, O fout
70 pt. - 2. Linda van der Ploeg met
Amarant, Montferlandruiters, O fout
62 pt. .- 3. Jacqueline Knaake met
Zansa, Z^fcm, O fout 58 pt. - idem 2e
groep: 1. HPietta te Raa met Bernar-
do, Hamelandruiters, O fout 67 pt. -
2. Mark Kuipers met Wonder, Zel-
hem, O fout 60 pt. - 3. Gerard Gilbers
met A d r i i t j e , Varsseveld, O fout 57

Springen klasse L: 1. 1. Rene Schu-
rink met Tanita, Berkelruiters, O fout
38,09 sec. - 2. Henk Draaijer met
Dutch Courage, Pasruiters, O fout
38,38 sec. - 3. Gerrit Mensink met
Boemerang, Aalten, O fout 41,43 sec.

Springen klasse M: l.Jolanda buk-
man met Victor, Gorssel/Zutphen, O
fout 42,12 sec. - 2. Anita Stavenuiter
met Alme, De Luchte, O fout 42,56
sec.

Springen klasseZ: 1. EddieBrinkman
met Brinkie Boy, Gorssel/Zutphen O
fout (binnen de tijd) - 2. Jos Joosten
met Wendelkreis, Varsseveld, 3 fout
(binnen de tijd).

SPORTNIEUWS

• Waterpolo Vorden (dames)
winnen met 4-3 van He Key

De dames van Vorden '64 hebben za-
terdagavond de laatste competitie-
wedstrijd thuis met 4-3 gewonnen
van He Key 2.
In de eerste periode namen de dames
uit Hengelo met 0-1 de leiding. Griet-
je Wellerweerd en Diseré Westerveld
bogen deze achterstand in een 2-1
voorsprong om.
In de tweede periode liep Vorden
door een doelpunt van Grietje Weller-
weerd verder uit: 3-1. Toen Marian
Pardijs de stand in de laatste periode
op 4-1 bracht leek er voor Vorden
geen vuiltje meer aan de lucht. In de
slotfase kwam He Key tot 4-3 terug,
zodat het toch nog spannend werd.
Deze stand bleef evenwel tot het
eindsignaal gehandhaafd.

• Winst en verlies voor
jeugdteams

De jongens van Vorden '64 speelden
na een uitermate spannende partij
met 9-9 gelijk tegen WWV. Geduren-
de alle 'partjes' bleken de ploegen aan
elkaar gewaagd en werd er om en om

gescoord. Voor Vorden '64 maakten
Andre Karmiggelt (3x); Harold Brink-
man (4x) en Arjan Wilgenhof (2x) de
goals.
De meisjes van Vorden '64 gingen za-
terdagavond op bezoek bij Thetis.
Het werd een ongelijke strijd, waarbij
Vorden met 9-0 de eer aan Thetis
moest laten.

• Voorjaarsrit 'De
Graafschaprijders'
Aan de Voorjaarsrit, welke de VAMC
'De Graafschaprijders' zondag orga-
niseerde werd door 60 personen deel-
genomen. De heren J. Luiten en W.
Wisselink hadden een rit uitgezet van
45 kilometer die zowel inn de A- als B-
klasse twee keer gereden diende te
worden. De ritten telden mee voorde
Noord en Oost Nederlandse Oriënte-
ringskampioenschappen alsmede
voor het provinciaal kampioenschap
der KNMV.
De uitslagen waren als volgt:
Auto's A-Klasse:
1. H.J. Cortumme/Th.J. Kamp, Tol-
dijk 116 str.pnt.; 2. R. Jonker/ H. Huy-
bregts, Zwolle 143; 3. B. Regelink/
A.C. Weevers, Vorden 170.
Auto's B-Klasse:
1. P.J. van Huffelen en echtgenote,
Epe 181 str.pnt.; 2. B. Vrielink/D. Lau-
rens, Groningen 340; 3. G. Popkema/
G. Veenstra, Jubbega 388.

Toerklasse (leden):
1. H. Vrieze, Heelweg 35 str.pnt.; 2.
J.H. Ebbers, Lichtenvoorde 48; 3. E.
Horsting, Vorden 67.
Toerklasse (niet-leden):
1. J. Hannink, Raalte O str.pnt.; 2. G.
Disselhorst, Raalte 33; 3. A. Wessels,
Raalte 61.

Teamprüzen A-Klasse:
1. VAMC 'De Graafschaprijders', Vor-
den 607 str.pnt.; 2. AMBC Wezep,
664; 3. promotieteam Friesland 1016.
Idem B-Klasse:
1. VAMC 'De Graafschaprijders', Vor-
den 1157 str.pnt.; 2. MAC Stadskanaal
1226; 3. AMBC Wezep 1330.
Idem Toerklasse:
1. VAMC 'De Graafschaprijders', Vor-
den 150 str.pnt.; 2. VAMC 'De Graaf-
schaprijders' II 689.

• Tafeltennis kampioenschap
Treffers in zicht

Met nog drie wedstrijden te spelen
kan het eerste team van de Vordense
tafeltennisvereniging 'Treffers' het
kampioenschap nauwelijks meer ont-
gaan. Dit keer werd tegen naaste con-
current Grol 3 een 5-5 gelijkspel be-
haald. Z. Heyink scoorde tweemaal,
terwijl F. Schoenaker en S. Hoven-
kamp elk één partij wonnen. Treffers
won tevens het dubbel.
Het tweede team boekte een 7-3

overwinning op Vios 2. Hierdoor blij-
ven de Vordenaren op de tweede
plaats, wat eventueel recht geeft op
promotie. F. Hovenkamp en R. Gas-
per behaalden de volle winst, alsmede
het dubbel. Het derde team van de
Treffers speelde met 5-5 gelijk tegen
Heen en Weer III. H. Dieters en R.
Schouten wonnen twee partijen en J.
Jansen één partij.
Bij de jeugd verloor Treffers I met 7-3
van Hetac III. Het tweede jeugdteam
ging met dezelfde cijfers tenonder
tegen Litac'Zeiler 5.
Programma 22 april:
Treffers I — Taverdo en Treffers II -
Hercules 4; Treffers I (jeugd) — Atak 3
(zaterdag 23 april); Treffers 2 (jeugd)
- Reflex 5 (zaterdag 23 april).

• Grol l - Ratti 1: dames
Aan de stand van de ranglijst kon je al
gauw bepalen wat voor soort wed-
strijd het zou worden. Ratti begon de
wedstrijd met een gewijzigde opstel-
ling, wat zeker niet doorwerkte op het
spel. Ratti speelde als vanouds. De
achterhoede van Grol werd goed be-
ziggehouden door de Ratti-aanval-
lers, wat resulteerde in doelpunten.
Er werd gescoord door L. Spithoven
(2x), G. Bos en M. Toebes.
Na de thee hetzelfde spelbeeld, Ratti
in de aanval. Een schot op het doel,
wat achter de doellijn belandde, werd
door de scheidsrechter niet als doel-
punt erkend, er werd gewoon doorge-
voetbald. Maar er vielen toch nog drie
doelpunten die, wel werden erkend,
gescoord door A. ten Pas, J. Temmink
en L. Spithoven. Dit bracht de eind-
stand op 0-7.
A.s. zondag spelen de dames thuis te-
gen Sp. Meddo.

• Badmintonvereniging Flash
Vorden

Eindstanden competitie:
De badmintonvereniging Flash ein-
digt het seizoen goed met l kam-
pioenschap bij de jeugd en 2 senioren
teams op de 2e plaats.
Het Ie jeugdteam kwam dit seizoen
uit in de 2e klasse en eindigde op een
verdiende 4e plaats. Het 2e team werd
kampioen in de 3e klasse met een for-
se voorsprong van 5 punten op nr. 2
Wehl.
Het afgelopen seizoen beeonnen de
senioren met l team meer^A het jaar
ervoor. Het Ie team speleiro in de 2e
klasse van district Oost zou proberen
zich te handhaven in deze klasse en
dat is hen prima gelukt, want dit team
eindigde op een keurige 5Ag3laats.
Team 2 kreeg als opdrach^^e om te
zorgen voor promotie naarde 4e klas-
se. Ondanks hun goede inzet moesten
de spelers hun meerdere erkennen in
het team van B.C. Neede dat ongesla-
gen kampioen werd. Of het team van
Flash alsnog zal promoveren moet
worden afgewacht.
Het 3e team begon de competitie on-
verwacht sterk met vijf overwinnin-
gen op een rij. Ook verderop in de
competitie bleven de punten binnen-
komen, zodat na een zware strijd een
prima 2e plaats in de wacht werd ge-
sleept. De teams 4 en 5 zijn ondanks
een goede inzet niet zo hoog geëin-
digd in de achter ons liggende compe-
titie, maar een 7e en 10e plek mogen
toch ook nog gezien worden.

• Biljartuitslagen
Woensdag 6 april:
Kranenburg I — Ons Genoegen II
34-40; Kranenburg II was vrij.
V.O.P. II - Kranenburg III 32-34.
Vrijdag 8 april:
Zwarte Schaar II — Kranenburg IV
37-28.

• Vorden dank/ij gelijkspel in
Miste gepromoveerd naar de
KNVB
Vorden-doelman Wim Harms zal
zondagmiddag na afloop van de voor
Vorden gunstig verlopen wedstrijd
(1-1 uit tegen MEC Miste) ongetwij-
feld een extra pilsje van zijn medespe-
lers hebben gekregen.

De Vordense goalie sleepte zijn ploeg
in een kritieke fase bij een 1-0 achter-
stand zowel in de eerste helft alswel
vlak na de rust dankzij een paar prima
reddingen door de moeilijkheden
heen. Harms was dat ook min of meer
verplicht want bij het enige MEC-
doelpunt na een kwartier gescoord
door Geert Dibbets ging hij niet ge-
heel vrijuit. Wim Harms timede ver-
keerd bij het uitlopen waarna MEC's
gevaarlijkste aanvaller met een boog-
bal kon scoren.
Vijf minuten daarvoor kroop Vorden
ook door het oog van de naald. Harrie
Klein Brinke maakte binnen het straf-
schopgebied hands. Gelukkig voor
Vorden paste de scheidsrechter de
voordeelregel toe, waarna de MEC-
aanvaller van verbouwereerdheid

tegen de buitenkant van de paal
schoot.
Vorden was voor de rust slechts een
paar maal gevaarlijk. Een tweetal per-
fekt genomen vrije trappen van Ben-
nie Wentink schepte wat problemen
in de MEC-defensie, terwijl Frank
Rouwenhorst één der beste spelers
aan Vorden-zijde het een paar rnaal
via een afstandschot probeerde. Ech-
ter zonder succes.
Zoals gezegd redde Wim Harms vijf
minuten voor rust magnifiek toen hij
de bal van de schoen van één der
doorgebroken MEC-spelers plukte.
In de tweede helft kwam aan Vorden-
zijde Jan Groot Jebbink de gebles-
seerde Bert Heutink vervangen.
Het eerste gedeelte van de tweede
helft was duidelijk voor de thuisclub.
Een paar reddingen van Harms, een
redding van Frank Rouwenhorst op
het laatste moment alsmede een bui-
tenspelgoal van MEC, gescoord door
Dibbets en terecht door de scheids-
rechter afgekeurd, uit dit alles bleek
dat MEC in deze fase het dichtst bij
een doelpunt was. Tot een kwartier
voor tijd. Mark v.d. Linden, kwaad op
zichzelf stond aan de basis van een
Vorden-aanval. Hij maakte het spel
snel en schoof de bal naar Marcel
Mölders die de doorgelopen Mark
v.d. Linden op maat bediende. Met
een knallende kopstoot gooide Mark
al zijn frustraties van zich af. Een pri-
ma doelpunt 1-1. In de slotfase kreeg
Peter Hoevers nog enkele mogelijk-
heden. Te lang treuzelen en weg kan-
sen. Doordat ABS zo vriendelijk was
thuis met 0-0 gelijk te spelen tegen
Zutphania kon de Vorden-vlag in top.
De 4e klas KNVB was bereikt!
Bij terugkomst in Vorden werd het
team opgewacht door muziekvereni-
ging Concordia waarna vervolgens in
bodega 't Pantoffeltje 'n gezellig fees-
tje werd gebouwd.
T.g.v. de behaalde promotie geeft het
bestuur van de v.v. Vorden op 'n nader
te bepalen datum 'n receptie.

• V.T.P.-tennisnieuws
Het afgelopen weekeinde is de tennis-
competitie weer van start gegaan.
V.T.P. neemt dit jaar met 5 senioren-
teams aan de zaterdagcompetitie
deel, en 2 seniorenteams aan de zon-
dagcompetitie. Daarnaast nemen er
nog juniorenteams deel aan de com-
petitie.
Het vorig naar de 3e klas zondagcom-
petitie gepromoveerde herenteam le-
verde een prima prestatie door de eer-
ste uitwedstrijd tegen HOLEC uit
Hengelo (O.) 3-3 te spelen. Ten op-
zichte van vorig jaar is er één wijziging
in dit team aangebracht. Naast Ruud
Ubink, Jacco Venhuis en René Bie-
lawski is Rik de Gruijter in de plaats
gekomen van Ton van Snellenberg.
Komende zondag speelt de ploeg
thuis tegen TOGO.
Uitslagen zondagcompetitie:
heren 3e klas, Holec — Vorden l 3-3;
heren 5e klas, Vorden 2 — Ludica 3
4-2; junioren 4e klas, gem. Vorden —
Lochem 6-2.
Uitslagen zondagcompetitie:
gemengd 5e klas, Vorden — LTC Zut-
phen 3 5-0; De Wildbaan l — Vorden
2 3-2; heren 5e klas, Vorden l — LTZ
Zutphen 3 4-2; junioren jongens A,
Vorden l — de Stoven l is niet ge-
speeld; junioren gemengd B, LTC
Zutphen l — Vorden 15-0; Vorden 2 —
Gorssel l 2-3.
De tenniscompetitie duurt in principe
tot 28/29 mei. De teams zijn inge-
deeld in poules van 4 zodat de compe-
titie uit 6 wedstrijden bestaat. Tegen
elke tegenstander een uit- en thuis-
wedstrijd.
Het tennispark is vrij toegankelijk om
naar de wedstrijden te kijken.

• Dash/Sorbo maakte het
kampioen DVC in Dokkum
knap lastig

Ondanks het feit dat de wedstrijd ver-
loren ging hebben de volleybaldames
van Dash/Sorbo zaterdagmiddag in
het hoge Noorden (in Dokkum) een
prima wedstrijd gespeeld. DVC was
reeds kampioen en komt daardoor
volgend seizoen in de Eerste Divisie
uit.
Dash/Sorbo begon uitstekend en
nam door goed aanvalsspel vrijwel de
gehele eerste set een voorsprong. Bij
de stand 12-13 en Dash aan de opslag
raakte Carla Jansen geblesseerd. Bij
een harde smash van één der DVC-
aanvalsters kreeg Carla de bal tegen
de bril. Behalve een kapotte bril ook
een blessure aan de neus die zich aan-
vankelijk ernstig liet aanzien. Achter-
af viel het mee. Carla Jansen verliet
het veld om behandeld te worden. De
Vordense dames verloren op dat mo-
ment de concentratie en verloren
toch de set met 15-13. Gelukkig voor
Dash/Sorbo keerde Carla Jansen in
de tweede set terug in het veld. De
Vordense dames bleven tot 9-9 goed

partij geven. De thuisclub profiteerde
toen echter van enkele 'gaten' in de
Dash-defensie. Ook dit keer een 15-13
setnederlaag. In de derde set aanvan-
kelijk opnieuw gelijk op. In de slotfase
werd duidelijk dat DVC in deze twee-
de divisie terecht kampioen is gewor-
den. Geroutineerd speelde DVC haar
tegenstandster in deze fase van de
strijd naar een 15-10 nederlaag.
De competitie voor Dash/Sorbo zit er
op. Terugblikkend kunnen de dames
met de vierde plaats in de eindrang-
schikking tevreden zijn met het eerste
optreden in de tweede divisie.

- Dammen
DCV Vorden 2 - DCH Harderwijk
14-6
Ondanks een ruime overwinning op
DCH Harderwijk liep DCV Vorden
toch de promotie naar de Gelderse
Hoofdklasse mis. Konkurrent DEV
Oosterbeek won met liefst 15-5 van
DC Groesbeek, waarna deze 2 teams
komend jaar in de hoofdklasse uitko-
men. DCV 2 is op de 3e plaats geëin-
digd. De overwinning kwam vlot tot
stand: vroege wïnsten van Bernard
Breuker en Bertus Nijenhuis en een
remise brachten de stand op 5-1. Gert
Hulshof liep risiko's in zijn partij:
wanneer de tegenstander een goede
omsingeling op het bord kreeg, was
de aanval van Hulshof kansloos. De
omsingeling kwam echter niet van de
grond. Ook Ter Beest boekte een
overwinning, en 'super'invaller Wim
Wassink nam in een korte vleugelop-
sluiting een standaardfinesse die de
winst bracht. Hierna volgden nog 2 re-
mises, en Gerard Dimmendaal, die al
vroeg een schijf verloor moest als laat-
ste nog kapituleren.

T. Sluiter - J.H. Kok 1-1; B. Nijenhuis
- E. van Hattem 2-0; H. Klein Kra-
nenbarg — B. Foppen 1-1; S. Buist —
W. Foppen 1-1; W. Wassink - H. ten
Broeke 2-0; G. ter Beest - R. Hijkoop
2-0; B. Breuker - H. Fidder 2-0; J.
Slutter- K. van Loon 1-1; G. Hulshof
— J. Bouwmeester 2-0; G. Dimmen-
daal — J. Reiersen 0-2.

Bekerkompetitie
Afgelopen week kwamen 3 DCV-
teams in aktie bij de bekerkompetitie
voor viertallen. DCV 2 moest uit naar
DVD Doetinchem l, een team dat in
de hoogste landelijke klasse uitkomt.
Ondanks dit krachtsverschil bleef het
verlies beperkt tot 6-2, door remises
van Henk Klein Kranenbarg en Aart
Walraven. DCV 3 speelde thuis tegen
DVD Doetinchem 2. Het derde ver-
loor met 5-3, met nog goede kansen
op een 4-4. Henk Lenselink heeft de
hele partij een schijf voor gestaan, en
zijn tegenstander werd in DCV-krin-
gen daarna niet populairder op door
in het eindspel een potremisestand
oeverloos uit te schuiven. Jan Hoe-
nink verkreeg ook goed spel tegen de
sterke junior Marcel Knipper. Gerco
Brummelman kwam eveneens tot re-
mise. DCV 3 gaat, als 'beste verliezer'
over naar de volgende bekerronde
(achtste finales).
DCV l speelde tegen DEZ Laren, en
de overwinning was slechts 5-3.
Reeds na een kwartier spelen boekten
Henk Hoekman en Gerrit Wassink al
hun eerste schijfwinst (de partijwinst
kwam niet veel later). Hierdoor nam
de koncentratie bij de overige spelers
merkbaar af: Jan Masselink liep in
een betere stand in een niet zo moei-
lijke dam, en Harry Graaskamp ver-
zuimde ook het karwei af te maken en
gaf in een voordelig eindspel maar
gauw remise.

In de achtste finales speelt DCV l uit
tegen DV Huissen l, de landskam-
pioen. DCV 3 speelt uit tegen NOAD
Nijmegen 2, ook een zware klus.

Juniorenviertal DCV - WDV Win-
terswijk 8-0
Het juniorenviertal heeft de tweede
wedstrijd tegen WDV omgezet in een
8-0 overwinning. Om het kampioen-
schap van distrikt Oost wordt nu ge-
speeld tussen DCV en UDC Ulft op
29 april in Vorden.
M. Boersbroek - A. Koeken 2-0; M.
Boerkamp - S. Arends 2-0; M. Vos-
kamp — A. de Blecourt 2-0; R. Slutter
- M. Papiermoolen 2-0.
Onderlinge kompetitie
H. Ordelman — F. Meyerman 1-1; S.
Wiersma — T. Janssen 1-1; W. Wesse-
link - B. Hiddink 2-0; H. Esselink -
B. Wentink 0-2.

en graag gelezen



In het kader van Sint Jorisdag:

Bredevoort 800
Middeleeuwse
Scoutingstad

Negen Duitse souting-groepen van de Sankt Georg Pfadfinde uit de
Kreis Borken organiseren samen mt de nederlandse scouting-groe-
pen (totaal rond de 1000 scouting-leden) het feestelijke spektakel ter
gelegenheid van Sint Jorisdag op zaterdag 23 april in Bredevoort.

Viering Sint Jorisdag
Sint Joris is zowel de stadspatroon van
Bredevoort als de schutspatroon van
de scouting. De Stichting 800 jaar Ves-
te Bredevoort wil het feit dat Sint Joris
vanouds de stadspatroon van de stad
is, herdenken op Sint Jorisdag.

De scouting-groepen vieren Sint Jo-
risdag elk jaar op feestelijke wijze en
met een, landelijk thema. Het scou-
ting-district Hamaland koos dit jaar
echter een eigen thema, en wel „Bre-
devoort 800 jaar". Zo ontstond er een
samenwerking tussen de stichting en
de scouting-groepen.

Het scouting-district Hamaland no-
digde een aantal Duitse scouting-
groepen uit om het feest een interna-
tionaal karakter te geven. Negen Duit-
se groepen gaven hieraan gehoor.

Verbetering vriendschap
Theo van Doornick, coördinator van
de Duitse scoutinggroepen, is blij met
de uitnodiging van de Hamalandse
scouting-groep. „De activiteiten rond
Sint Jorisdag in het kader van 800 jaar
Bredevoort kunnen een verbetering
van de vriendschap met de Neder-
landse scouting betekenen", aldus de
coördinator. Door de koppeling van
Nederlandse met Duitse groepen
hoopt hij dat de huidige beslotenheid
van de groep zal worden doorbroken.

Voorbereiding Totaal Theater
De Duitse scoutingleden, variërend
van kabouters tot pivo's, zijn al sinds

1987 druk met de voorbereidingen op
Sint Jorisdag. In zelfgemaakte mid-
deleeuwse kleding nemen zij deel aan
de activiteiten. Op de fiets komen zij
naar de Veste Bredevoort.
De Duitse sherpa's doen mee aan de
theatervoorstelling over de Brede-
voortse geschiedenis. Zij bouwen het
podium en decor, schminken de spe-
lers en zorgen voor geluids- en lichtef-
fect.

Levend ganzebord
Een levend ganzebordspel dat wordt
geopend door een-echte draak, vormt
een onderdeel van de Sint Jorisdag-
viering. Door de straten van Brede-
voort is een route uitgezet met daarin
zestig posten waarop een opdracht
moet worden uitgevoerd. De op-
drachten hebben betrekking op oud-
Hollandse spelen, scoutingspelen,
kermisattracties en een middeleeuw-
se markt.

Feestdag voor iedereen
Het programma voor Sint Jorisdag is
gericht op de jeugd, maar alle inwo-
ners uit Bredevoort en andere belang-
stellenden kunnen meedoen. De
jeugd heeft gratis toegang en deelna-
me aan allerlei activiteiten is gratis.
Volwassenen betalen tol aan de stads-
poorten. De Vrije Burgers van Brede-
voort betalen geen tol.

Naast het ganzebordspel en het to-
taaltheater, is er ook een poppekast-
voorstelling, een scoutingband en an-
dere soorten muziek, een ballonnen-
wedstrijd en een kampvuur. Een mid-
deleeuwse tandarts en kwakzalver la-
ten hun werk zien, een marskramer
loopt door de straten om zijn waar
te verkopen, en de stadsomroeper
brengt het laatste nieuws.
Bredevoort zal op Sint Jorisdag auto-
vrij zijn.

AVO-
Nederland

"opdat
gehandicapten

op ons
kunnen

rekenen"
Steun de collecte

giro
625000

Postbus 850
3800 AW Amersfoort

Tel. (033) 63 52 14

Zilvervloot-sparen
daar vaar je wél bij!

Zilvervloot-sparen is het betere werk voor
spaarders tussen de 15 en 21 jaar. Zij kunnen
sparen met een goeie rente en krijgen ook nog
eens 10% extra premie over het gespaarde
bedrag.
Als je toch spaart, profiteer dan van die
buitenkans. Bij de Rabobank vertellen we je
graag hoe dat kan.

Rabobank tS
geld en goede raad

LATTEN SCHUTTING
VLECHTSCHERMEN

Hardhouten vlechtscherm
"Meranti" 180x208 62,50

150x208 55,-
Levenslang een juweel

niet kapot te krijgen!

Tuinplanken br. 205 5,25 p/m

Palen 60 x 60. 5,25 p/m

Schaaldelen ca 20 breed

in Eiken 4,— p/ m

Tuingaas in aanbieding!
Tuinslang vanaf 75 et. p/m

Voor het betere tuinhout naar

BOUWMARKT

T O Ut IIUC

TOLDIJK - DOESBURG
TEL TEL.
05755-1655 08334-17209

0022
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Leer nu motorrijden

- op een 400 of 250 cc motor.
- zeer hoog slagingspercentage.

Informeer: Rijschool

W. Oortgiesen
Vorden - Tel. 2783

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

HILZON ROLLUIKEN
* met automatische

vergrendeling
* op wens en naar maat

met rechte en schuine kap
' kap en gel. in wit, bruin en groen
* lamellen in 6 kleuren

onweringen
Hummeloseweg 7 - Hengelo Gld. Tel. 05753-1048

Showroom geopend: vr. 19.00-21.00 tn u. 09.00-12.00 uur

Gevraagd:

Weide gelegenheid
voor paarden

of pon/s
Tevens rijpony's te koop.

JURRIENS
Ruuloseweg 96-98, Vorden

Tel. 6766

eet U slank met

Malsovit
mals tot de laatste snee.

Ambachtelijk voor U ge-
bakken door

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

oe> juwelier

Echte Bakker
VAN ASSELT
/UTPHfNSPWFG 18 VORDfN Ifl 1384

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Zwembad „In de dennen"
VORDEN

Openstelling woensdag 11 mei 198814.00 uur tot en met zaterdag 3 september
1988 17.00 uur.

Openingstijden:
maandag
dinsdag
woensdag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

14.00-20.00 uur
10.00-12.00 en 14.00-19.00 uur
10.00-12.00 en 14.00-20.00 uur
10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur

14.00-17.00 uur

Geen middagsluiting is er tijdens de vakantieperiode van 2 juli tot en met 19 au-
gustus. Voor abonnementen- en 10 badenkaarthouders bovendien geopend van
dinsdag t/m vrijdag van 07.00-10.00 uur.
De prijzen voor seizoen 1988 bedragen:

Gezinsabonnementen (ouders + kinderen t/m 17 jaar) 120,00
Abonnement jeugd / 18 jaar en ouder resp. 30,00 en 60,00
10 badenkaart jeugd / 18 jaar en ouder resp. 17,50 en 27,50
Entreekaart voor éénmalige toegang 2,25 en 3,25
Zwemleskaart voor 12 lessen 30.00

Voor personen in bezit Pas 65 gelden na legitimatie de jeugdtarieven. Toegang
voor kinderen beneden 4 jaar gratis.

U itsluitend en alleen tijdens de voorverkoopperiode tot dinsdag 3
mei gelden de volgende voorverkoopprijzen:

Gezinsabonnement (ouders + kinderen t/m 17 jaar) 100,00
Jeugdabonnement 4 i/m 1 7 jaar en Pas 65 25,00
Volwassenenabonnement 18 jaar en ouder 50,00
Éénoudergezinnen

hebben een korting op een Gezinsabonnement van f 25,00

De abonnementen zijn als volgt te verkrijgen:
A. Bij voorkeur door inlevering van de ingevulde onderstaande

strook bij een der bestuursleden
1. mw. A. de Koning, de Stroet 13, 7251 CP Vorden
2. J J. van Dijk, Julianalaan 2, 7251 ER Vorden
3. MJ. Bruggeman, Het Hoge 31, 7250 XT Vorden
4. Omgeving Kranenburg:

Mombarg, Ruurloseweg 68, 7251 LV Vorden

Daarbij is gelijktijdige overmaking van het juiste bedrag voor 3 mei a.s. noodza-
kelijk op:
a. Rabobankrek. 36.64.24.262 (giro Rabobank 862923)
b. Amrobankrek. 48.63.78.543 (giro Amrobank 837570)
c. Bondsspaarbankrek. 92.31.24.101 (giro Bondsspaarbank 886276)
ten name van Zwembad „l n de dennen", met vermelding „Abonnementen 1988".

B. Voor niet rekeninghouders door inlevering van ingevulde onderstaande
strook en gelijktijdig contante betaling tijdens de voorverkoopavond op vrijdag
29 april a.s. van 18.30-19.30 uur in het Dorpscentrum.

Zowel in geval A als in B kunnen de abonnementen tijdens het eerste bezoek aan
het zwembad worden afgehaald.

INVULSTROOK aanvraag abonnementen voorverkoop.
N aam:

Adres:

Woonplaats: :

Wenst voor seizoen 1988 voor zwembad „In de dennen":

D jeugdabonnementen ad f 25,00

roepnaam 1 e kind: geboortedatum:.

roepnaam 2e kind: geboortedatum:.

roepnaam 3e kind: geboortedatum:.

D volwassenabonnementen ad f 50,00 voor:

voorletters: geboortedatum:.

voorletters: geboortedatum:.

.geboortedatum:,

.geboortedatum:,

.geboortedatum:,

.geboortedatum:,

.geboortedatum:.
D gezinsabonnement éénoudergezin ad f 75,00 voor:

voorletter ouder: geboortedatum:.

roepnaam 1 e kind: geboortedatum:.

roepnaam 2e kind: geboortedatum:.

Q zwemleskaart ad f 30,00 voor: •

d lidmaatschap van de vereniging voor f 5,00.

Het totaal verschuldigde bedrag ad f is op

de rekening van het zwembad bij de bank.

Datum: Handtekening

D gezinsabonnementen ad f 100,00 voor:

voorletters vader:

voorletters moeder:,

roepnaam 1 e kind:_

roepnaam 2e kind:_

roepnaam 3e kind:_

overgemaakt op



Unieke Ferrari-tentoonstelling in
Autotron Rosmalen EEN PUBLIEKSTREKKER VAN FORMAAT!

Op l april j.l. heeft Autotron Rosmalen het seizoen geopend met een enorme publiekstrekker "Veertig
jaar Ferrari". Reeds 16.000 mensen hebben tijdens het Paasweekend deze unieke Ferrari-tentoonstelling
bezocht Tot en met 15 mei staat deze opgesteld in het hart van Autotron-hoofdgebouw, te midden van de
historische collectie old-timers. Vanaf de eerste verdieping heeft de bezoeker een prachtig gezicht op de
overwegend rode duivels.

Vijfendertig circuit- en stratenwagens
met een styling die past bij hun status,
afgerond met een vleugje wellust en
afgewerkt met een grille die de ken-
merkende Ferrari-agressie in zich
heeft. Wagens met power en snelheid;
brullende motoren en een allure, waar
elke autoliefhebber voor door de
knieën gaat. Een compleet Ferrari-cir-
cus met in het totaal 346 cylinders,
1038 kleppen en een gezamenlijk ver-
mogen van 12.000 pk. Een vermogen,
te vergelijken met een ferryboot die
op Engeland vaart.
Met elkaar vertellen deze parade-
paardjes die uit heel de wereld naar
Rosmalen zijn gekomen, het verhaal
van "Veertig jaar Ferrari".

In de expositie de Ferrari 125, de eer-
ste circuitwagen die grootmeesterEn-
zo Ferrari in 1947 bouwde.

Als tegenwicht de Testarossa van
1988, de hedendaagse lieveling uit de
stal van Ferrari. Uit de tussenliggende
periode eveneens het neusje van de
zalm. Racewagens uit groep 4 met
enorme vermogens en een topsnel-
heid van een dikke 300 km per uur.
Zoals de 308 GTM en 308 GTB met
hun 390 pk.
En de 375 Grand Prix van 1951. Met
deze eerste echte racewagen vestigde
Ferrari voorgoed zijn naam op de we-
reldcircuits.

Blikvanger is ook de Daytona Spider
1969. Een cabriolet waar de Ameri-
kaanse happy few mee flaneert over
de boulevards. Een 22 cylinder V-mo-
tor staat borg voor zo'n slordige 260
pk.

Op deze expositie ook ferrari's die

speciaal geprepareerd zijn voor de
Milli Miglia. Alleen het mekka uit de
autowereld, zoals de 250 MM Ferrari
met V12 motor, wordt goed bevonden
om mee te doen aan deze wereldbe-
roemde stratenrally.

Al deze Ferrari's hebben model ge-
staan voor de schetsen, aquarellen, li-
tho's, schaalmodellen, gebruiksvoor-
werpen en snuisterijen die deze wel
zeer bijzondere expositie in het Auto-
tron omlijsten.

De tentoonstelling is tot en met 15 mei
dagehjUfe bezichtigen. Nieuw is de
korting Wv houders van een senioren-
pas op het toegangskaartje, inclusief al-
le andere Autotron-faciliteiten en at-
tracties.
Kinderej^pt en met drie jaar mogen
gratis bl

25 jaar Fiat en Teger
25 jaar Fiat rijden en cliënt van Fiat Autobedrijf Teger BV te Ruurlo gaf de fam. Reurink "de Mos" aanlei-
ding om voor de zoveelste keer een nieuwe Fiat bü Autobedryf Teger BV aan te schaffen. Deze keer een
Fiat Regata Champ.
Dhr. Teger sr. overhandigde de sleutels aan dhr. Reurink sr. Mevr. Reurink kreeg een bloemstuk aange-
boden.
Teger jr. en Reurink jr. waren het er volledig mee eens en hopen in de toekomst de relatie op dezelfde wjjze
voort te zetten.

Eervolle vermelding voor
Foto Hans Temmink te Hengelo
Op het gehouden 2-daagse congres van Colour Art Photo in (• il/e-R ijen ontving fotograaf H ans Temmink
uit Hengelo een eervolle vermelding voor zyn foto, waarmee mj deelnam aan de uitgeschreven fotowed-
strijd. De professionele fotografen, welke lid zjjn van deze internationale groep, organiseren ieder jaar een
groots congres, dat dit jaar in (i il/e-R yen werd gehouden. Om van deze groep deel te mogen uitmaken
moet het aspirant-lid aan veel voorwaarden voldoen en moet hij vry zware proeven van bekwaamheid
overleggen.
Uiteraard dient hy over een goed geoutileerde studio te beschikken. Veel fotografen komen dan ook niet
door de ballotage-commissie heen, aldus de Nederlandse voorzitter dhr. Martin Tank uit Emmeloord.
De internationale jury onder leiding van de Duitse professor/fotograaf dhr. Paul Gluske, prees dhr. Hans
Temmink om zyn technische fotografische vaardigheden, die duidelijk aan de foto ten grondslag lagen.
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SPORTNIEUWS

• Gezellige uitvoering
Gymvereniging „Sparita"

Een goed gevulde tribune was er za-
terdagavond getuige van hoe de Vor-
dense gymvereniging „Sparta" haar
jaarlijkse uitvoering gaf. Speciaal het
optreden van de kleuters deed hart-

verwarmend aan. De leidster van deze
groep, Annet v.d. Bank, liet de kleu-
ters zelf zo'n beetje hun gang gaan.
Dat was dus dolle pret! Koppeltje dui-
kelen op de mat, de banken en de tou-
wen als schommelstoel gebruiken,
etc. Ook de ouders genoten met volle
teugen.

De meisjesgroep van 6 tot 9 jaar
bracht een dans, terwijl ook de meisjes
van 12 jaar en ouder een aerobic dans
ten beste gaven. De leiding was hiebij
in handen van ReinaGroenendal. De
groep van 9 tot 12 jaar danste op mu-
ziek van Michael Jackson.

Voor Reina Groenendal betekende
deze avond haar laatste bezigheid
voor „Sparta". Vanwege werkzaamhe-
den kan ze het lesgeven op de woens-
dagmiddag niet meer kombineren.
De voorzitster van „Sparta", mevr.

Conny van Woudenberg, bracht haar
dank en bood haar een attentie en
bloemen aan. De kinderen overhan-
digden Reina een boek met daarin een
pasfoto van elk kind van haar groep.

De turnoefeningen stonden deze
avond onder leiding van Francis Roe-
lofs. De lange mat en brugoefening
(meisjes 9-11 jaar) o.m.; oefeningen
op de balk (meisjes 7-8 jaar).

De dames gaven een oefening aan de
ringen ten beste.
„Sparta" kent ook een damesgroep die
zich bezig houdt met jazz-gymnastiek
en aerobic dansen. Deze groep stond
onder leiding van Edda Brand.
Het programma werd deze avond af-
gesloten met een vrije oefening van de
selektie. Conny van Woudenberg
deed aan het slot nog een beroep op

het aanwezige publiek met het ver-
zoek een bestuursfunktie binnen
„Sparta" te willen bekleden. Zoals be-
kend kampt de vereniging met een te-
kort aan bestuursleden.

• Volleybal uitslagen
Dames: SV Voorwaarts - DASH 2 1-3,
Sportclub Deventer 3 - DASH 3 1-2,
DASH 4 - Socii l 2-1, DASH 5 -
Bruvoc 4 2-1, ABS 3 - DASH 6 0-3,
DASH 9 - WSV 3 1-2.
Meisjes: DASH BI - Bruvoc BI 0-3,
DASH Al - Colmschate A2 3-0.
Heren: DASH l - Colmschate l 3-0,
DASH 4 - Voorwaarts 4 3-0.
Jongens: DASH Cl - DSC Cl 0-3,
DASH Al - Comschate Al 1-3.

• Zaterdagvoetbal
Moeizame zege S.V. Ratti

S.V. Ratti heeft afgelopen zaterdag
een 2-0 overwinning behaald op Ale-
xandria uit Apeldoorn. Anders dan de
uitslag doet vermoeden bezorgden de
laaggeklasseerde Apeldoorners Ratti
een moeilijke middag.
Gedurende de eerste helft was Ratti
niet in staat het spel te maken en de
tegenstanders onder druk te zetten.
De Kranenburgers creëerden slechts
één mogelijkheid die door Han Telle-
gen werd gemist. De bezoekers kre-
gen tenminste vier opgelegde kansen
die echter niet werden benut waar-
door de rust met een 0-0 stand werd
ingegaan.
Na de pauze bracht Dick Smit, een
agressiever en ook beter spelend Ratti
al vrij snel op een 1-0 voorsprong door
een vrije trap van Jan Leegstra in te
koppen.
Uit een van de weinige Alexandria-
aanvallen in de tweede helft dacht een
Alexandria-speler de gelijkmaker te
hebben gescoord. Aangezien er ech-
ter een overtreding aan vooraf was ge-
gaan keurde de goed leidende
scheidsrechter het doelpunt terecht
af. Betrokken speler raakte hierdoor
zo over z'n toeren dat hij de scheids-
rechter sloeg. De scheidsrechter
staakte door dit incident de wedstrijd
voor 'een afkoelingsperiode' van 10
minuten. Na deze periode probeerde
Alexandria met 10 overgebleven spe-
lers de score alsnog te ^fcigen. Het
was echter Ratti dat nog^Rals scoor-
de. Een voorzet van Gerard Waarle
werd door Han Tellegen op fraaie wij-
ze in het Alexandria-doel gekopt: 2-0.
Door dit resultaat en rn^nog twee
wedstrijden te spelen b^Rudt Ratti
de tweede plaats op de ranglijst, die
recht geeft op promotie, met een punt
achterstand op lijstaanvoerder Beek-
bergen. A.s. zaterdag speelt S.V. Ratti
thuis tegen Z.V.V. uit Apeldoorn.

• Voetbaluitslagen
Uitslagjunioren zaterdag 16 april S.S.-
S.E. Al - Vorden Al 5-4Heeten BI -
Vorden BI 0-4, G.S.V. '63' BI - Vor-
den B2 1-3, Eefde C2 - Vorden C2 0-8.
Programma Junioren, zaterdag 23
april: Vorden Al heeft zich geplaatst
in het regio finale beker tournooi. Dit
tournooi wordt gehouden op 23 april
1988 op de velden van Wilhelmina
s.s.s. te Zutphen.
Vorden A2 - G.S.V. '63 Al (Geeste-
ren), Neede B3 - Vorden B2, Vorden
Cl - D.V.C. Cl (Didam) vriendschap-
pelijk, Vorden C2 - Gazelle Nieuw-
land C2 (Dieren).
Uitslagen zondag 17 april: MEC l -

Vorden 11 -l, Hercules 3 — Vorden 32-
0, Vorden 4 - KI. Dochteren 4 4-0,
Ratti 2 - Vorden 5 4-3, Vorden 6 - Eri-
ca 9 1-3, Eerbeekse Boys 6 — Vorden 7
4-0
Programma 24 april: Vorden l — MEC
1, Vorden 3 — Warnsveldse Boys 2,
Warnsveldse Boys 4 — Vorden 4, Vor-
den 6 — Be Quick 8, Loenermark 10 —
Vorden 7.

C-jeugd van "Vorden" verliest
van KNVB selektie
Het Cl team van Vorden heeft onder
leiding van scheidsrechter Holsbeke
een oefenwedstrijd gespeeld tegen de
KNVB selektie afdeling Gelderland.
Vorden was in deze ontmoeting ver-
sterkt met de B-spelers Sjaak Kuit en
Huberto Eykelkamp.
Bij rust leidde het selektieteam van de
KNVB, waarin Vorden-speler Rob
Enzerink meespeelde met 0-2. On-
danks goed keeperswerk van Vorden-
doelman Besselink werd de stand in
de tweede helft tot 0-4 opgevoerd.

Corine Bruinier wint
Z-klasse springen
Ponyconcours
Onder ideale omstandigheden werd
zondag op het terrein aan het Lekker-
bekje het concours voor ponies ge-
houden. De organisatie was in handen
van de L.R. "De Graafschap" uit Vor-

den. Bij het springen Klasse Z werd
Corine Bruinier met Dagmar winnaar.
Zij is lid van de Sprengenruitertjes.

De uitslagen waren als volgt:
Dressuur Ring 1:1. Esther v.d. Neer
met Belcampo's Lady Barchruimter-
tjes 140 punten; 2. Gea Nieuwenhave
met Gladstone van Barchruitertjes
met 135 pnt.; 3. Kathy Mulder met
Little Jo, Winterswijkse Ponyclub 134
pnt.
Idem Ring 2: 1. Christiaan te Raa met
Ustero, de Berkelruiters 133 pnt.; 2.
Beryl Hijink met Bruno, Sylawald
127; 3- Suzanne Hartman met Alfer-
dy, De Graafschap 123.
Idem Ring 3: 1. Tamara ter Laak met
Avenue, Varus 127; 2. Henriette ten
Arve met Wille m, Ruurlo 126: 3 Es-
ther Schoneveld met Shiraz, Steffen-
ruiters 124.
Idem Ring 4: Marjolein Wonnink met
Easy, Hessenruiters 137; 2. Michel
Grootholt met Miller, De Berkelrui-
ters 134; 3. Tamara Wiekart met Mid-
night, De Graafschap 129.
Idem Ring 5: 1. Lisette v.d. Beek met
Master Arjen, De Ysselruiters 129; 2.
Jurgen Tukker met Fleur, Steffenrij-
ders 125; 3. Mariska Gosselink met
Sonhofs Sabine, Barchruiters 124.
Idem Ring 6: 1. Wendy Meyer met
Aphfodite, Montferlandruiters 135; 2.
Silvia Pasman met Annoeska, De
Oortveldruiters 124; 3. Inge Oonk met
Lady, Winterswijkse Ponyclub 122.
Idem Ring 7: 1. Jacqueline KI. Bleu-
mink met Capriccio, Ruurlo 131; 2.
Edwin te Maarssen met Fernando, De
Grolse Ponyclub 127; 3. Lianne Takke
met Prince Hoo, De Viersprong 123.
Idem Ring 8: l. Suzan van Londen met
Golden Wonder, Sylawald 132; 2. Wil-
lemien Dijkman met Susque, De Bar-
chruiters 129; 3. Chantal Burger met
Silvia, De Luchte 127.
Idem Ring 9: 1. Joan Willeman met
Sirha, Sprengenruiters 130; 2. Saskia
Vreeman met Hamed, De Graafschap
127; 3. Corina Lourens met Tweiger,
Hamelandse Ruiters 126.
Idem Ring 10: 1. Liane Arts met Irma
Dilla, Hobby Horse 128; 2. Danielle
Carrière met Sharim, Winterswijkse
Ponyclub 125; 3. Carina Verbeek met
Liza, Hengelo 124.
Idem Ring 11: 1. Eirin Schwagmeier
met Tennessee, Grensruiters 125; 2.
Miranda Hoentjes met Tibor, Ruurlo
124; 3. Rosita v.d. Kamp met Saskia,
Loenermarkruiters 124.
Idem Ring 12: 1. Harriet Nijkamp met
Carlos, De Luchte 129; 2. Natasja v.d.
Woude met Julia, Sprengenruiters
127; 3. Carla Nijhof met Zamora, De
Schansruiters 127.
Idem Ring 13: 1. Mirjam Becx met
Sandy, Zelhem 126; 2. Danny Kuipers
met Silverlea, Scholtenhof 125; 3. Kir-
sten Brethouwer met Passcha, Grens-
ruiters 121.
Idem Ring 14: 1. Danielle van Staal-
duinen met Poladru, Winterswijkse
Ponyclub 131; 2. Marian Ormel met
Ustero, Berkelruiters 126; 3. Bernold
Halfman met Fury, Hengelo 125.
Idem Ring 15: 1. Esther Tannemaat
met Sunny Boy, Varus 129; 2. Carolien
Reverdink met Igor, Hamelandse Rui-
ters 123; 3. Henriet Besselink met
Maurits, Hessenruiters 121.
Idem Ring 16: 1. Herman Maalderink
met Feikje, De Viersprong 122; 2. Mir-
jam Leeflang met Fury 2, De Graaf-
schap 115.
Idem Ring 17: 1. Nathalie Heisterborg
met Nanka, Winterswijke Ponyclub
177; 2. Monique Luesink met Nor-
bert, Zelhem 161.
Afdelingsdressuur: 1. Viertal "De
Luchte" Lochem 111 pnt.; 2. Achttal
Oortveldruiters Empe 93 punten.
Springen Klasse B cat. B: l. Cindy Bos-
man met Winnetou, Zelhem 3 straf-
punten.
Idem cat. C: 1. Derko Pardijs met San-
dra, Gorssel/Zutphen O str. 70 sec.
Idem cat. B groep 1:1. Jantien den Ou-
den met Olazzo, Hobby Horse O fout
72 sec.; 2. Janet Zomer met Kelly, De
Graafschap O fout 71 sec.
Idem cat. D groep 2:1. Marlous Eijkel-
kamp met Golden Dun, Hengelo O
fout 72 sec.; 2. Marco Lansink met
Andoutte, De Luchte O fout 70 sec.
Idem Klasse B cat. E: 1. Marian Nijen
Es met Norton, Ruurlo O fout 70 sec.
Idem L cat. B/C: 1. Hetty Dijkerman
met Yvonne, De Luchte O str. 36 sec.;
2. Marian Boevink met Tosca, Berkel-
ruiters O fout 45 sec.
Idem Klasse L cat. E: 1. Edwin te
Maarssen met Fernando, Gorssel Po-
nyclub O fout 42 sec.; 2. Esther Vriesen
met Shagya, Grensruiters O fout 43
sec.
Idem Klasse M cat. C: 1. Rita Ligten-
berg met Cupido, Hamelandse Rui-
ters O fout 44 sec.
Idem cat. D: 1. Henk Dijkerman met
Atroh, De Luchte O fout 38 sec.
Idem Klasse M-cat. E: 1. Danielle
Staalduinen met Polardin, Winters-
wijkse Ponyclub O fout 41 strafpunten.
Idem Klasse Z-cat. D: 1. Corinne Brui-
nier met Dagmar, Sprengenruiters O
fout 38 seconden.

Idem Klasse L cat. D groep 1:1 . Rob de
Jong met Arabesk Semper Fidelis O
fout 36 sec.; 2. Niels Penterman met
Calypso, Berkelruiters O fout 40 se-
conden.
Idem cat. D groep 2: l. Carolien Rever-
dink met Igor, Hamelandse Ruiters O
fout 36 sec:; 2. Danielle van Staaldui-
nen met Robin, Winterswijkse Pony-
club O fout 37 seconden.

AGENDA

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

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren Zaal de Herberg.

Iedere dinsdagavond repetitie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

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

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van karnavalsvereniging „De Deurdrea-
jers" bij "d'Olde Smidse".

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

Iedere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

Fietsclub VRTC elke dinsdagavond wég-
training.

ledere dinsdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Seniorensport in de Sport-
hal.

ledere woensdagmorgen: Meer bewegen
voor ouderen, Volksdansen en gymna-
stiek. Stichting Welzijn Ouderen.

Elke woensdagochtend in het Dorpscen-
trum gelegenheid voor biljarten, dammen
en schaken; elke woensdagmiddag brid-
gen, klaverjassen en andere kaartspelen.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
woensdagavond majorettes; donderdag-
avond repetitie drumband en harmonie-
orkest - leerlingen: woensdag en donder-
dag.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

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

Vrijdag's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

APRIL
20 HVG afd. Dorp, dia-avond
20 Ned. Bond v. Plattelandsvrou-

wen, Veilig Verkeer
21+22 Musical OLS Dorp
23 Jong G eire, Prov. Culturele wed-

strijd en Ledenvergadering
26 Soosmiddag Bejaarden Kranen-

burg, Voorlichtingsmiddag subsi-
die

28 Bejaardenkring Vorden
29 Jong Gelre, Kegelen

MEI
7 Landelijke ledenvergadering +

culturele wedstrijd (Dorpscen-
trum)

10 Soosmiddag bejaarden Kranen-
burg

13 Alg. Voorjaarsledenvergadering
Jong Gelre

15 fietsclub VRTC de Achtkastelen-
rijders, Vooriaarstocht 40, 80 en
120 km

17 NCVB Oude gebruiken etc.
18 HVG afd. dorp. Afsluitingsavond
18 Ned. Bond v. Plattelandsvrou-

wen. Lezing Yvonne Keuls
19 Reisje Bejaardenkring
24 Bejaardensoos Kranenburg. Dia's

Australië.

JUNI:
2 Bejaardenkring Vorden
7 Bejaardensoos Kranenburg

21 Bejaardensoos Kranenburg,
Gezellige middag

23 Dorpscentrum, Feestelijke Ouder-
avond Chr. School
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