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4 mei Herdenking
Vierakker-
Wichmond
De 4 mei herdenking begint 's avonds
meteen stille tocht vanaf de Herv. Kerk
in Wichmond, vanwaar gaat men naar
de Algemene begraafplaats waar de
twee minuten stilte wordt gehouden.

Hierna gaat men gezamenlijk terug
naar de Herv. Kerk voor een korte over-
denking.

Mensen die de tocht niet mee kunnen
maken, worden verzocht bij de be-
graafplaats te zijn om van daar af de
herdenking verder bij te wonen.

Bustocht A.N.B.O.
De eerste bustocht, georganiseerd
door de sociaal-culturele-commissie
van de A.N.B.O.-Vorden, is een groot
succes geworden. Er werd met 2 volle
bussen gestart vanaf het marktplein.
Via mooie binnenwegen ging het naar
Hoevelaken, waar de koffie met gebak
al klaar stond. In Baarn werd daarna
het "Oranje-museum" bezocht om ver-
volgens voor het paleis "Soestdijk" ge-
zamenlijk het lunch-pakket te nutti-
gen. De 3e stop was in Maarsbergen
met een bezoek aan de kaasmakerij an-
nex museum van oude boerenwerktui-
gen en kleding. De laatste stop in Die-
penheim was de kroon op de dag. 80 te-
vreden gezichten genoten van een
heerlijk diner. Al met al een zeer ge-

slaagde dag, welke beslist voor herha-
ling vatbaar is. De afdelings-voorzitter
dhr. H. de Graaf dankte de dames van

de commissie voor de grote inzet om
deze dag tot zo'n groot succes te ma-
ken.

Vorstelijke munt voor 100-
jarige
Mevr. T. Smale, op Villa Nuova, ontving afgelopen vrijdag
uit handen van Burgemeester Kamerling een speciale munt
van vijftig gulden. Het muntstuk, met de afbeelding van vier
vorstinnen, is vervaardigd ter gelegenheid van het feit dat
ons land honderd jaar wordt geregeerd door een koningin.
Met mevr. Smale hebben alle honderdjarigen van ons land
dit muntstuk ontvangen.

QEMEENTEftULLETINyORDEN

• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur- op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

Burgemeester EJ. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

In verband met de dodenherdenking
op vrijdag 4 mei mogen de winkels op
die avond niet geopend zijn. De koop-
avond mag door de winkeliers ver-
schoven worden naar donderdag 3
mei 1990.
De gemeenteraad heeft hiertoe op 30
oktober 1979 een verordening vastge-
steld.

KRIJGT VOORRANG

De nieuw aangelegde weg nabij de ap-
partementen aan de Burgemeester
Galleestraat dient voorrang te verlenen
aan het verkeer op de Burgemeester
Galleestraat. De gemeenteraad heeft
besloten om de voorrangssituatie van
de Almenseweg door te trekken op de
Burgemeester Galleestraat tot over de
spoorwegovergang na de kruising met
de Zuivelhof.

y BOUWVERGUNNING
MET GEBRUIKMA-

KING VRIJSTELLINGS-
MOGELIJKHEID

Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend voornemens te zijn
om met toepassing van de vrijstellings-
mogelijkheid als bedoeld in artikel 18A
van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning, juncto artikel 21 sub a van het
Besluit op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan het
bouwplan van L. Sikking, Spoorpad l,
voor de bouw van een paardenstal en
geiten-Xschapenschuur.

NATIONALE HERDENKING 1990

De Nationale Herdenking van allen, die sinds 10 mei 1940, wanneer en waar
ook ter wereld, in het belang van het Koninkrijk zijn gevallen, alsmede van
allen, die door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal dit jaar
worden gehouden op vrijdag 4 mei 1990.
Het programma voor deze dodenherdenking is als volgt:
— van 's avonds 18.00 uur tot zonsondergang, zullen van alle openbare

gebouwen in Vorden de vlaggen halfstok wojjden gehangen. Aan particu-
lieren wordt verzocht dit eveneens te doen^B

— van 19.45 uur af tot 30 seconden voor 20.(^Riur zal de torenklok van de
N H Kerk worden geluid;

— om 18.30 uur is er een herdenkingsbijeenkomst in de NH Kerk te Vor-
den;

— om 19.10 uur vertrekt er een stille toch^anaf de NH Kerk naar de
Algemene Begraafplaats; ^B

— aankomst van de stille tocht om 19.50 uur r^^le begraafplaats; diegenen
die niet met de stille tocht hebben meegelopen kunnen zich daar desge-
wenst bij de stoet aansluiten, waarna men zich gezamenlijk naar de gra-
ven van de geallieerde bondgenoten en het symbolisch graf van hen die
vielen uit Vorden, zal begeven;

— vanaf 20.00 tot 2 minuten daarna, zal volkomen stilte in acht worden
genomen. Het begin hiervan wordt door een hoornsignaal aangegeven,
het eind door het spelen door dezelfde hoornblazer van de last post;

— vervolgens worden kransen gelegd door achtereenvolgens de burge-
meester van Vorden, comité 4 en 5 mei Vorden en de Bond van Wapen-
broeders afdeling Achterhoek;

— het Vordens Mannenkoor besluit de officiële plechtigheid met het zin-
gen van een lied, waarna eenieder een persoonlijke bloemenhulde kan
brengen.

Met het oog op het karakter van deze Nationale Herdenkingsavond zullen
geen toestemmingen worden verleend tot het houden van openbare verma-
kelijkheden op de avond van 4 mei 1990.
De exploitatie van Horecabedrijven dient op deze avond zodanig te geschie-
den, dat hieraan elk vermakelijkheidsaspect ontbreekt.
Gedurende de periode van 18.00 tot 21.00 uur dient de buitenverlichting,
zoals neon en lichtreclamebakken, gedoofd te zijn en mag geen andere
muziek ten gehore worden gebracht dan die van de officiële Nederlandse
radioprogramma's.

om te voorkomen dat u voor hetzelfde
jaar ook een aanslag van de gemeente
Vorden ontvangt.
Men kan op de volgende manieren
aangifte doen:- door bijgaand formu-
lier in te vullen en te sturen naar de
gemeente Vorden, afd.financien, post-
bus 9001, 7250 AA Vorden.

— op het gemeentehuis, afd.finan-
cien, Horsterkamp 8.

— per telefoon, via nummer 2323 toe-
stel 17 verzoeken om een aangifte-
formulier, dat na invulling terugge-
stuurd moet worden naar boven-
staand adres.

— u kunt ook een brief zenden naarde
gemeente Vorden, waarin u ver-
meldt dat u een of meerdere hon-
den heeft aangeschaft.

m van aan-

De op het bouwplan betrekking heb-
bende stukken liggen toten met 18 mei
1990 voor eenieder ter inzage ter ge-
meentesecretarie. Eventuele bezwaren
kunnen tot en met die datum schrifte-
l i jk aan het college van burgemeester
en wethouders worden kenbaar ge-
maakt.

ONDENBELASTING

Op grond van de Verordening op de
heffing van een belasting op honden in
de gemeente Vorden, is iedereen die
houder wordt van een of meerdere
honden verplicht aangifte te doen.
Als het aantal honden sinds vorig jaar
niet gewijzigd is, dan behoeft u geen
formulier in te zenden.

AANGIFTE
Iemand die in de loop van het jaar
houder wordt van een of meerdere
honden is verplicht binnen veertien
dagen daarvan aangifte te doen. Dit
geldt natuurlijk ook bij uitbreiding van
het aantal honden.
Komt u nu in de gemeente Vorden wo-
nen, dan moet u uw hond ook binnen
veertien dagen aanmelden. Heeft u al

in uw vorige gemeente hondenbela-
sting voor dat jaar betaald, neem dan
contact op met de afd financiën, tst. 17,

Hierbij moet ook de
schaffing worden ve

AFMELDING
Bij verhuizing naar een andere ge-
meente, of als het dier overgaat in an-
dere handen, danwei dfet te overlij-
den, wordt de houd^BRangeslagen
voor het aantal maanden dat de hond
in zijn bezit is geweest.
Een gedeelte van een maand wordt als
een volle maand gerekend.
Om voor een verminderde aanslag in
aanmerking te komen moet men tijdig
doorgeven dat men geen of minder
honden bezit.
Dit kan op dezelfde wijze als de hier-
voor gegeven mogelijkheden voor
aangifte.

TARIEVEN
In 1990 gelden de volgende tarie-
ven:voor de eerste hond f49,80 per
jaar,voor de tweede hond f 73,80 per
jaar, Voor elke volgende hond f 24,—
meer dan voor de voorafgaande hond
verschuldigd is.
Voor honden aanwezig in een kennel
geregistreerd bij de Raad van Beheer
op Kynologisch Gebied in Nederland
bedraagt de belasting f 24,— per hond
per jaar, met een maximum van
f 120,— per kennel.
De belasting is niet verschuldigd voor
honden jonger dan drie maanden, die
nog bij het moederdier verblijven en
blindengeleidehonden.

INUCHTINGENFORMULffiR
T.B.V. DE HONDENBELASTING

Ondergetekende

Straat

GEM.VÖKDEN
POSTBUS 9001
7250 HA VORDEN

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 19.

hond(en) ouder dan 3 maanden en van

houder/houdster is van

_ hond (en) jonger dan 3

maanden

Indien de honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de Raad van
Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het reg.nr, en de kennelnaam
vermelden.

reg.nr.: Kennelnaam:.

Indien het een afmelding betreft, verzoeken wij u hierboven het nu nog in uw
bezit zijnde aantal honden op te geven. Heeft u geen honden meer vult u dan
'geen' in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en ondertekend,

Vorden, „ 19„ „_*______________„
(handtekening)

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Vrijdag 4 mei Nationale Dodenherdenklng
18.30 uur Oecumenische dienst voorafgaande
aan de kranslegging. Voorg. ds. P.W. Dekker,
vanuit de Raad van Kerken, m.m.v. Vordens
Mannenkoor.
Zondag 6 mei 10.00 uur ds. H. Westerink,
gezinsdienst.

Geref. kerk Vorden
Vrijdag 4 mei Dodenherdenklng 18.30 uur ds.
P.W. Dekker in N.H. Kerk.
Zondag 6 mei 9.30 en 19.00 uur ds. P.W.
Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Vrijdag 4 mei Dodenherdenklng 18.30 uur in
Herv. Kerk.
Zondag 6 mei 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Vrijdag 4 mei 18.30 uur Dodenherdenking in de
Herv. Kerk.
Zaterdag 5 mei 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 6 mei 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 mei E. Lam-
mers, Hengelo, tel. 05753-1275.

Hulsarts 5-6 mei dr. Dagevos. Belt U eerst op
om af te spreken, de dokter kan van huis zijn
voor een visite. Bellen graag zo veel mogelijk
tussen 9.30 en 10.00 uur. Tel. 2432.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

Apotheek geopend van maandag t/m vrijdag
van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen bellen
aan de grote voordeur. Op zaterdag van 9.15-
10.00 uur en 17.45-18.15 uur.

Dierenartsen van zaterdag 5 mei 12.00 uur tot
maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa, tel.
1277.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 5-6 mei G. Jelsma, Lochem, tel.
05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 2222

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

Ambulance 06-11, b.g.g. 05750-15555

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

Woningbouwvereniging Thuis Best' Burg.
Galleestraat 58, tel. 05752-1494. Spreekuren
maandag en woensdag 11.00-12.15 uur. Ad-
viescommissie woningtoe-wijzing houdt zitting

in het Dorpscentrum de eerste maandag van
de maand van 19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-
laan 15, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpvertening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje de gehele maand mei mevr. v.d.
Berg, tel. 6875. Graag bellen vóór 9 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdagmid-
dag voorlezen van 14.00-14.30 uur.

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

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 6 mei 10.00 uur ds. H.B. de Neeling,
em.pred. Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 5 mei 17.00 uur Eucharistieviering,
Volkszang.
Zondag 6 mei 10.00 uur Eucharistieviering,
Eerste Communie.
Weekend-Wacht-Pastores: 6-7 mei Pastor
Lammers, tel. 05753-1275.

Alarmnummers:

Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g. 05700-14141 Politie tel.
05752-1230.

Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

KERKNIEUWS
Gezinsdienst over 'gedenken'
Zondagmorgen 6 mei a.s. wordt in de
N.H. Kerk en de Gereformeerde kerk
een gezinsdienst gehouden. Deze ge-
zamelijk voorbereide dienst heeft een
voor deze week toepasselijk thema.
Naar aanleiding van Exodus 17 wordt
namelijk nagedacht over 'gedenken'
en 'vlaggen'. De dienst in de dorpskerk
zal worden geleid door ds. K.H.W.
Klaassens. De kinderen van de zondag-
sschool zullen hierbij natuurlijk ook
aanwezig zijn. In de Gereformeerde

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

kerk leidt ds. P.W. Dekker de dienst.
Hierbij zal de C.J.V. medewerking ver-
lenen.

Beter laat dan nooit
Abusievelijk is in het verslag van de se-
niorenshow van Visser Mode vergeten
dat de mannequins hun haar hadden
laten verzorgen door Jim Heersink. In
de nieuwe 'Griekse' (of is het Romein-
se?) kapperszaak van Jim Heersink wa-
ren de dames op een modische wijze
gekapt. Het team van Jim Heersink liet
zien dat hun haarmode uitstekend aan-
sluit op de damesmode van Visser
Mode.



VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Romfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorden of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

_ ie t er se
Rijksstraatweg 39,
Warnsveld. Tel. 05750-261 32

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Oö juwelier

siemerjnk
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

NIEUW:

ENNA BROOD
VERANTWOORD
VOOR UW LIJN.

f ) 't winkeltje in vers brood en banket

P

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

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

DEZE WEEK:

Kip Drumsticks
500 gram 3,95

(zie recept elders blad)

Kalkoen
Blinde Vinken

100 gram 1,75

Tip voor Moederdag:

KIPROLLADE
(zie advertentie van 9 mei)

BIJ UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphcn

Tel. 05750-17707

Vordense Ondernemersvereniging

In verband met komende feestdagen zijn
alle winkels:

zaterdag 5 mei GESLOTEN

donderdag 3 mei KOOPAVOND
van 18.00-21.00 uur

vrijdag 4 mei GEEN KOOPAVOND

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET
openbare kennisgeving verzoek
om vergunning

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 4
mei 1990 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur met uitzondering van de vrij-
dagmiddag, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage een verzoek met bijlagen van:

1. Dhr B. Siebelink, Hoetinkhof 281,7251 WN Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een was- en textielverzorgingsbe-
drijf, adres inrichting Industrieweg 3 te Vorden;

2. Dhr H. Bouwmeester, Schuttestraat 26, 7251 MZ
Vorden om een nieuwe, de gehele inrichting om-
vattende vergunning voor een agrarisch bedrijf,
adres inrichting Schuttestraat 26 te Vorden;

3. Maatschap Boerkamp-Arends, Vierakkersestraat-
weg 32, 7233 SG Vierakker om een nieuwe, de ge-
hele inrichting omvattende vergunning voor een
agrarisch bedrijf, adres inrichting Vierakkerse-
straatweg 32 te Vierakker.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van
de vergunning kunnen door een ieder gedurende een
maand vanaf de datum van tervisie-legging van deze
kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschrif-
ten worden mede ter inzage gelegd. Een ieder kan
ook MONDELING in persoon of bij gemachtigde BE-
ZWAREN inbrengen op verzoek tot 18 mei 1990. U
gelieve daarvoor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet
bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schrifte-
lijk tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het ge-
meentebestuurworden ingediend.
BEROEP tegen de op het verzoek genomen beschik-
king kan later, behalve door de aanvrager en de advi-
seurs, slechts worden ingesteld door degene die bin-
nen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling be-
zwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat
men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) be-
zwaren in te dienen.

Datum: 2 mei 1990
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ge-
durende een termijn van drie maanden voor eenieder
ter secretarie, afdeling Welzijn, ter inzage ligt de con-
cept-begroting 1991 van DELTA. Deze begroting is
tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar ge-
steld.

Vorden, 3 mei 1990,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

a.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

KILDER-VORDEN

De laatste kans voor Vorden
om te promoveren naar de KNVB,

Supportersbus vertrekt 12,45 uur vanaf
't Pantoffeltje.,

Kosten f 2,50 p.p. Wie gaat er meer naar Kilder?
Reserveer tel. 2444, want vol Is vol.

a.s. zondag TIEN UUR
de voetbalwedstrijd

VORDEN 2-AD'69 2
(sportpark Oude Zutphenseweg)

Bij winst is Vorden 2 KAMPIOEN!
(anders wordt AD kampioen)

makelaars-o.g. en
assurantiekantoor

TE HUUR in het centrum van het dorp
gelegen kleine WINKEL, groot ca. 30 m2,
met ruime etalagemogelijkheid.

Inlichtingen: MAKELAARS- en
ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31 -Vorden
TeL1531 HdNVM

Let op aanbiedingen
met Bal!

Ook hiermee spaart u
voor die gratis Bal.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 kn0 7,95
Grove verse worst 1 KNO 9,90
Speklapjes 1 RÜO 7,95

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75

Runderworst
1 KNO 12,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

rHOH gehakt 1 kilo 7,95
Rundergehakt 1 kiio 11,50

Magere Varkenslapjes 1 yo 8,45

VOORDELIG VLEES

SPECIALITEITEN

Hamburgers of
Slavinken
per stuk 1,—

Haas of
Ribkarbonades

5 halen

4 betalen
DONDERDAG

BIEFSTUKDAG

Gewone Biefstuk
ONGEWOON LEKKER

250 gram 6,75

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR

groenten en fruit
kaas en noten

Fam.J.Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag: 3 en 4 mei 1990

G

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

fons Jansen
installatiebedrijf —

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752-2637

Vers geschrapte
EUWE OOGST

Krieltjes
kilo

UITDENOTENBAR:

Oranjemix

250 gram 2,95

500 gram 5,00

maandag 7, dinsdag 8 en
woensdag 9 mei: Partij NOTENMIX 250 GRAM 1,95

_ Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

levering en installatie van alles voor de badkamer
- aanleg van riolering, gas- en waterleidingen -
ontstoppen van riolen - zinkwerk - onderhoud

van gastoestellen en elektriciteitswerken

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

A.s. zaterdag Bevrijdingsdag.

Viert dat feest met iets lekkers

bij de koffie.

Wij bakken voor U

Uw NBvA
verzekeringsadviseur..,
die ken je tenminste.

Als het om verzekeringen gaat, dan wilt u
zeker weten dat het goed zit. Uw huis en
haard, uw gezin, uw pensioen, het zijn allemaal
zaken waarvoor u zo min mogelijk risico
neemt. U wilt daar in alle rust en vertrouwen over
praten. Vandaar dat u kiest voor een
verzekeringsadviseur bij wie u zich thuis voelt.

Informeer eens bij ons. Als NBvA-
verzekeringsadviseur zijn wij bij uitstek kenner
van de verzekeringsmarkt. Ook de overige
financiële dienstverlening is in goede handen. Wij
adviseren altijd uit het aanbod van een
groot aantal maatschappijen.

Daarbij staan uw wensen en mogelijkhe-
den centraal. Heeft u daarna nog vragen?
U kunt altijd bij ons terecht. Zeker als er een
schade is. Dan weet u pas hoe prettig het
is dat wij in de buurt zijn.

taanssen
Ijauckhart

Assurantiekantoor

verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen

Postbus 24 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752 - 1460

met
Televisie

reparaties
- direct

lii naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

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

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000

De enige echte Vordense mik

van 5.- voor ^T • OU

Rolgebak van 7.25voor 6.75

Oranje Soesen
6halen 5 bOtdlGD

Bevrijdingsbol
IETSAPARTS, NU 3.25

Zo'n lekkere aanbieding vind je alleen nog maar bij:

WARME BAKKER

PLAAT
KERS

BAKT HETVOOR U
TELEFOON 1373

SALON >MARIANN1>'
VOORJ AARS AANBIEDING!

Laat uw onderbenen eens harsen,

want de kousen gaan weer uit!

Normale prijs f 32,50 nu voor l 2Aj,—
Deze aanbieding is geldig van: l mei t/m 12 mei.

erkend Anbos-schoonheidsspecialiste

dinsdag t /m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandags gesloten

DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367



H.B.C.

Voor al uw
HORECA-gebeuren:

Scheggertdijk 10, Almen.
Tel. 05751-1296.

MOEZEL-
VAKANTIE

Te huur: CARAVANS
* In Duitsland, afstand 300 km
* Op Camping Pommern an

der Mosel
* In het prachtige Moezeldal
* Op 8 km van Cochem
* Met grote voortent
* Volledig huish. ingericht
* Gunstige All-In prijzen

Fam. Lovink,
Thorbeckestr. 22, 7021 AX
Zelhem, tel 08342-1548

Vanaf heden

VERSE

A S P E R G E S
RESTAURANT

ALMEN
Tel. 05751-1296

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zetteregels; elke regel meerf 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.

• KWIJTGERAAKT:
1 goudbruinejongensfiets,
Gazelle, op Koninginnedag.
Carlos Leef lang. Tel. 1122.

• GEVRAAGD:
Meubelstoffeerwerk. Bel na
18.00 uur 05753-3110.

• TE KOOP:
Gasfornuis 4-pits, Pelgrim,
f 175-
Ponyzadel+toeb.f 275,-
RVS Aanr.blad f 10,
School zitje f 10-
Hoetinkhof 109, Vorden. Tel.
3122.

• TE KOOP:
4 ha mais, is bemonsterd.
G.J. Bannink, Dekkersweg 1,
Ruurlo. Tel. 1374.

• TE HUUR:
Vrijstaande bungalow. Eigen
woning in de bos- en waterrij-
ke omgeving van Breda. 5-15
min. van de Efteling, Bies-
bosch, België. Periode juli/
augustus, f 350,- per week.
Inl. H. Baakman,
tel. 01626-4557.

• TE HUUR in Vorden:
kamer met kookgelegenheid,
eigen douche en toilet.
Brieven onder nr. 49-1. Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

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

• TE KOOP OF TE HUUR
GEVRAAGD:
woning (of gedeelte) in bui-
tengebied Vorden door echtp.
z. kinderen (event. recreatie-
woning). Tel. 05739-1309.

• Wat kan ik er zelf aan
doen?
Praatgroep 'Heelheid van de
Schepping' wil graag op
maandag 7 mei van 19.00 -
20.00 uur in de koffieruimte
van het Dorpscentrum met u
van gedachten wisselen over:
Energiebesparing en bestrij-
ding van insekten.
Iedereen is van harte welkom!

• TE KOOP:
ca. 2.75 ha kuilgras.
G.W. ten Have, Koekoekstraat
17, Vierakker.
Tel. 05750-21400.

• GEVRAAGD:
man of vrouw die tegen een
kleine vergoeding het overblij-
ven op de openbare basis-
school 'de Dorpsschool' wil
begeleiden. Het gaat om de
maandag-, dinsdag- en don-
derdagmiddag van 12.00 -
13.00 uur.
Inlichtingen: Dorpsschool. Tel.
1360.

l
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In plaats van kaarten

Op zaterdag 12 mei hopen wij

J.W. Denkers -*-

en

G.H. Denkers-Aberson

met onze kinderen ons 40-jarig huwelijk
te vieren.
Gelegenheid tot feliciteren van 14.30 tot
16.00 uur in Bodega "t Pantoffeltje',
Dorpsstraat 34 te Vorden.

7251 HR Vorden, mei 1990
Almenseweg 30

l
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'Neem Heer mijn beide handen'

Na een moedig gedragen ziekte, is vredig ingeslapen
mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader en lieve
opa

Gerhard Broekgaarden
op de leeftijd van 68 jaar.

H.C. Broekgaarden-Brinkerhof

Henk Broekgaarden
Joke Broekgaarden-Gotink

Elsbeth Regelink-Broekgaarden
Bert Regelink

Susan, Ronald, Michiel

Ina Scheffer-Broekgaarden
Gerard Scheffer

25 april 1990
Tolweg 2
7251 PP Vorden

De begrafenis heeft inmiddels op dinsdag 1 mei te Vor-
den plaatsgehad.

Iedereen
hartelijk bedankt
voor alle leuke,

geinige, plezierige,
grappige, mooie en

onverwachte reakties
voor, tijdens en na
ons open huis....

....heel fijn

^

J I M H E E R S I N K
H A A R M O D E

Zutphenseweg 21, Vorden, Tel. 05752 - 1215

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en g ra f kransen

BLOEMENSPECIAALZAAK

rmcin Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304

Let op de aanbiedingen met
Ook hiermee spaart U voor die gratis b

Voor het weekendrecept:

Rundergehakt

500 GRAM 5,98

Maandag:

Speklappen
500 GRAM 3,98

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

4/LH

SPECIAL

Koninginne-
medaillon

100 GRAM 1,85

Rundergehakt
c no

500 GRAM

Dit weekend EXTRA
voordelig:

Nasi en Bami
PER KILO 5,98

genaiu
5'98 VLOGMAN

\~9mr Zutphenseweg 16- Vorden
JS^*% JJJ^*^^ Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Bedroefd, maar ook dankbaar dat een verder lijden
hem bespaard is gebleven, geven wij u kennis, dat van
ons is heengegaan onze lieve schoonzoon, zwager,
oom en neef

Gerhard Broekgaarden
Rust in vrede

ECHTGENOOT VAN H.C. BRINKERHOF

op de leeftijd van 68 jaar.

Vorden: E. Brinkerhof-Boomkamp

J.A.S. Makkink-Brinkerhof
A.J. Makkink
Erik en Karin
Peter en Yvonne

Zutphen: D. Pasman-Klein Obbink
D. Pasman

25 april 1990
Vorden

OPENINGSTIJDEN:
111,1. t/m do. v. 9.00-18.(K) uur; vri j . v. 9.00-21.00 uur;
/.U. v. 9.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-vofdcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. 05752-3278 (industrieterrein)

Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons is ge-
weest, geven wij U kennis dat na een liefdevolle ver-
zorging in het 'Slingerbosch' te Zutphen, vrij onver-
wacht is overleden onze lieve moeder, groot-, over-
groot- en betovergrootmoeder

Engeldina Zweverink-
Groot Bluemink

WEDUWE VAN HENDRIK ZWEVERINK

in de gezegende ouderdom van 96 jaar.

Harfsen:
Warnsveld:

Diepenheim:
Vorden:
Vorden:

Vorden:

Hengelo (Gld.):

H. Zweverink
J. Stokkink-Zweverink
H.J. Stokkink
R.G.J. Zweverink
H. Zweverink
E. Klein Ikkink-Zweverink
C.A. Klein Ikkink
J.H. van Dijk-Zweverink
M.J. van Dijk
R. Zweverink
H.J. Zweverink-Zieverink
Klein- en
achterkleinkinderen

Vorden, 25 april 1990
Joostinkweg 8
7251 HK Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag 28
april jl.

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

In verband met Dodenherdenking op vrijdag 4 mei
wordt de

AVOND-
OPENSTELLING
verplaatst naar

DONDERDAG 3 MEI

De gezamenlijke banken van Vorden

AANKONDIGING:
op donderdag 10 en

vrijdag 11 mei
houdt de Dorpsschool haar

jaarlijkse

FEEST-
AVONDEN

in het Dorpscentrum.
Aanvang beide avonden:

19.30 uur.

Vrijdagavond
4 mei

na 19.30 uur
gesloten.

Bibliotheek
Vorden

Denkt u aan de

Terracotta
show
Nog t/m vrijdag
4 mei!

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 05752-1508 - Fax 05752-3070

SPORTIEVE PULLOVERS IN VOORJAARSE KLEUREN

Pierre Monnee biedt u een grote
kollektie moderne pullovers in
verschillende dessins en kleuren.
Loop eens binnen en gun uzelf alvast
een beetje voorjaar. Geniet van een
kopje koffie en kijk uw ogen uit!
Pullover met ronde hals en olijfgroene
dwarsstrepen 99,50.
Zandkleurige pullover in linnen
optiek 109,-.

B R E E K T M E T T R A D I T I E S

mode
burg. galleestraat 9 - 7251 ea vorden
tel. 05752-1381



N a t i o n a l e

Op zaterdag 12 mei wordt op meer dan
zeshonderd molens in Nederland voor
de achttiende keer een Nationale Mo-

lendag gehouden. Er zijn molens die
ook op andere (zater)dagen geopend
zijn, maar om het voor het publiek ge-
makkelijk te maken draaien de molens
nu eens vrijwel allemaal op één dag.
Het oude interessante ambacht is dus
weer overal in Nederland door ieder-
een te bekijken. De enthousiaste mole-
naars geven graag tekst en uitleg. Als
er voldoende wind is, wordt op veel
molens graan gemalen. Het gehele
maalproces is in de molens bijzonder
goed te volgen en dus voor iedereen
goed te begrijpen. Vooral voor kinde-
ren (zónder hun ouders hebben ze
geen toegang), is dit alles erg leuk en
leerzaam.
Op veel molens worden ook andere ac-
tiviteiten georganiseerd. Dat kan varië-
ren van het bakken van molenbrood,
het houden van tentoonstellingen, tot
het start- of eindpunt zijn van een fiets-
route.
De molens die te bezichtigen zijn, zijn
kenbaar aan de blauwe wimpel van de
Vereniging De Hollandsche Molen.

Verdiende 2-1 zege
van Vorden tegen
Silvolde
Wanneer Vorden I de gehele competi-
tie dezelfde inzet aan de dag had ge-
legd zoals zondagmiddag in de thuis-
wedstrijd tegen Silvolde dan was de
promotie al lang in de knip geweest.
De kansen zijn er nog steeds maar dan
moet Vorden zondag wel in en tegen
Kilder winnen. Ook bij een overwin-
ning moet Vorden afwachten wat Sil-
volde en GSV in hun laatste ontmoe-
ting gaan doen. Vorden staat op beide
teams één punt achter.
De overwinning tegen Silvolde was

overigens dik verdiend. Vorden startte
met drie spitsen Andre v.d. Vlekkert
op links, Peter Hoevers op rechts en
Mark v.d. Linden in het centrum.
De geelzwarten gingen furieus van
start en na amper een minuut spelen
kopte Mark v.d. Linden via de handen
van de Silvolde goalie Tunter naast.
In de achtste minuut was het wel raak.
Vorden kreeg op links een vrije schop
toebedeeld. Bennie Wentink zette de
bal prachtig voor en het was Peter Hoe-
vers die fraai inkopte 1-0.
De thuisclub bleef doorgaan. In de vijf-
tiende minuut nam Andre v.d. Vlek-
kert één van zijn deze middag zeer ge-
vaarlijke corners. De inkomende
Frank Rouwenhorst nam de bal ineens
op de slof 2-0.

Na deze stormachtige openingsfase
van Vorden moesten beide ploegen
eerst even bijkomen. Silvolde hevig ge-
schrokken van deze onverwachte ach-
terstand en Vorden een beetje verward
door deze plotselinge voorsprong. Tot
een minuut voor rust kabbelde het
spel op en neer. Toen maakte Bennie
Wentink bij een Silvolde aanval een
beoordelingsfout waardoor hij in
plaats van de bal te raken Silvolde spe-
ler Haank onderuit haalde. Arnold ver-
kleinde uit de penalty tot 2-1.

Na rust begrijpelijk een Silvolde-over-
wicht, want deze ploeg kon bij over-
winning promoveren. Voor Vorden
restte in die fase van de strijd niets an-
ders dan de mouwen op te stropen.
Met Frank Rouwenhorst en Ronald de
Beus voorop in de strijd gelukte het de
geelzwarten om de 2-1 voorsprong
heeldhuis over de streep te brengen.
Voor Silvolde restte niets anders dan
de meegenomen kratjes pils weer in de
bus te laden!

Dames Vorden
verliezen met
6-7 van Brummen
De dames van Vorden speelden zon-
dagmiddag in Eefde een wat ongeluk-
kige wedstrijd, waarbij de bal niet min-
der dan zes keer tegen paal of lat be-
landde. Brummen wist beter van de ge-
boden kansen gebruik te maken en
won zodoende met 7-6.

Vorden nam in de eerste periode door
Hermien Kamerling een 1-0 voor-
sprong. Nog in dezelfde periode werd
het 1-4 voor Brummen. Debbie Kraay-
eveld verkleinde in de tweede periode
tot 2-4. De derde periode werd afgeslo-
ten met een 4-5 voorsprong voor
Brummen. Voor Vorden scoorden Her-
mien Kamerling en Andra Eisink. Ma-
rieke Veldhorst en Debbie Kraayeveld
zorgden in de laatste periode voor 6-6
waarna Brummen in de laatste minuut
de overwinning naar zich toe trok 6-7.

Uitslagen Pupillen
Vorden Dl - Erica Dl
Erica D2 - Vorden D2
Voorst El -Vorden El
Vorden E2 - Wilh. SSS E3
Vorden F2 - SHE Fl
AZC F3 - Vorden F3

AZC Dl-Vorden D l
Vorden D2 - Oeken Dl
Vorden El - Be Quick El
SHE El-Vorden E2
Vorden E3 - Erica E2
Vorden Fl-Voorst F l
AZC F2 - Vorden F2
Be Quick Fl-Vorden F3

Uitslagen junioren
Vorden Cl - Pax C l 0 - 1
ABS BI-Vorden BI 1-3

Uitslagen senioren
Vorden l - Silvolde l 2 - 1
Erix 2 - Vorden 2 0 - 4
Vorden 3 - Grol 3 0 - 4
Vorden 4 - Rietmolen 3 4 - 1
Rekken 3 - Vorden 5 1 -0
Vorden 6 - GSV '63 2 1-3
Vorden 7 - Baakse Boys 4 3 - 2
Rekken 5 - Vorden 8 0 - 3

Programma senioren
Kilder l - Vorden l
Vorden 2 - AD '69 2
Kotten 3 - Vorden 3
DEO 3 - Vorden 4
Vorden 5 - Grol 8
Pax 9 - Vorden 7

Heren Vorden-'64
gepromoveerd
Door de thuiswedstrijd tegen OKK uit
Eerbeek met 11-9 te winnen zijn de he-
ren van Vorden-'64 er zaterdagavond
in geslaagd te promoveren. Vorden
speelde tegen een fysiek sterke tegen-
stander een goede wedstrijd. Vooral in
de derde periode bij een man-minder
situatie speelde Vorden zeer sterk.
De eerste periode werd afgesloten met
een 5-2 voorsprong door doelpunten
van Harold Kolkman, Han Berenpas,
Jaap Stertefeld, Marck Karmiggelt en
Riek Groot Roessink.
In de tweede periode scoorde Vorden
via Danny Pelgrim éénmaal. In de
derde periode werd Martin Siebelink
het water uitgezonden. Vorden hield
het koppie erbij en nam zelfs een 10-7
voorsprong door Marck Karmiggelt 2x
en Han Berenpas. Nadat OKK in de
laatste periode tot 10-9 was teruggeko-
men, bepaalde Marck Karmiggelt de
eindstand op 11-9 en was promotie een
feit en konden de heren van Vorden
voor het tweede achtereenvolgende
jaar een trapje hoger komen.

OPEL SERVICE

£<W.J.£"KOOI
OpeVIsuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. ®: 05730-5 25 55.

Barcherriseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie

H.B.C.

Zalencentrum, zelfs tot ca.
600 personen.

Kegel- en bowlingzaal,
waarin u gelijktijdig kunt

barbecuen, fonduen, enz.
Zo ook buffetten.

Tevens moderne schietkelder.

Scheggertdijk 10, Almen.
Tel. 05751-1296.

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-18585.

Cement bestellen
Harmsen Vorden

bellen
Tel. 05752-1486
35 zakken a 50 kg

f 11,75 per zak

20 zakken f 12,- per zak

per zak f 12,75

Bijsluiters

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AA Vorden
Telefoon 05752 1010

H.B.C.

Gezellig dineren in ons
rustieke restaurant.

Zie onze uitgebreide
menukaart.

Scheggertdijk 10, Almen.
Tel. 05751-1296.

Schoorsteenveger!
en kachel

schoonmaken
UVK erkend

fa. ESKES
Dorpsstraat 33,

RUURLO,
Tel. 05735-2913

b.g.g. 1221

en

STICHTING POPBELANG ACHTERHOEK

PRESENTEREN
VRIJ DAG 4 M El:

DIALECTPOP ENTREE VRIJ

verwarmde tuintent • barbecue • terrassen
cocktailbar • popgroepen

VRIJDAG 11 MEI:
— Some like it hot.

10 (!) ladies funk band

— JJC Helder
Broeierige theaterpop

ZATERDAG 12 MEI
— Don't think twice
— TOP ACT

EARTH & FIRE

Heeft U binnenkort een feest
en wilt U afgestemde accessoires
op uw kleding?

Kom dan vroegtijdig naar

DEM -B JOU
Dorpsstraat 1 7 - Vorden - Tel. 05752-3785

Ontdek de
franje van Oranje

Voor alle Oranje-klanten heeft De Echte Bakker
iets heerlijks in petto. In alle soorten en smaken.

Leve Oranje! En De Echte Bakker.

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT... [E PROEFT T

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 • VORDEN - TEL 1384

Voor uw BLOEMEIMTU1IM
Bloeiende tuin-, perk- en balkonplanten
Geraniums— Fuchsia's. hang en stam — Tomaten —
Paprika's — Chrysantenstekken, enz.

KWEKERIJ Hendriks
Uilenesterstraat 15 — Keijenborg

Tel. 05753-1395

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

Burg. Galleestraat 23 - VORDEN - Tel. 05752-2532

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Dorpsstraat 10 - Vorden

"X^^X-

A.S. ZATERDAGAVOND

OMEGA Showband
KAARTEN IN VOORVERKOOP

AANVANG: 21.00 uur

Passe-partout
a f 25 - bij:
- café Sesink, Baak
- café De Engel,

Steenderen
- café 't Winkeltje,

Zutphen
- platenshop Sutterland,

Doetinchem

JEUGDSOOS FLOPHOUSE TOLDIJK

5 M El

MAAK ER EEN EXTRA
FEESTELIJKE DAG VAN!

Keuze uit diverse soorten GEBAK
waaronder vele nieuwe soorten

Ook de ORANJEBOLLEN
zijn er weer.

Natuurlijk Vers van de Warme Bakker!

't winkeltje in vers brood en banket

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

Vooral uw loodgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en uerwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

MOTORRIJLES
+ antisliptraining motor

rijschool
GROEIMEVEL.D

bel nu:
05735 -1788

RIJSCHOOL GROENEVELD
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Hans Berendsen
wint cross 'de
Graafschaprijders'
Hans Berendsen uit Hengelo is zater-
dagmiddag op het 'Delden-circuit' te
Vorden Winnaar geworden van de
door de VAMC georganiseerde cross-
wedstrijden. Het betrof hier een onder-
linge wedstijd van 'De Graafschaprij-
ders'. De uitslagen waren : l Hans Be-
rendsen,Hengelo 40 punten; 2 Step-
han Braakhekke, Vorden 34; 3 Erik
Berendsen,Hengelo 30; 4 Erik van Ark,
Vorden 24; 5 Marcel Bulten, Vorden
24 punten.

RTV nieuws
Zaterdag stond de klassieker de
omloop van de Veluwe op het pro-
gramma met start en finish in Apel-
doorn. Deze zware klassieker met o.a.
Posbank Emma Pyramide en de zware
klim nabij de Duno en de Westerbou-
wing in Oosterbeek kon het peleton
niet af schrikken. Pas in de laatste
plaatselijke ronde kwam er enige af-
scheiding. Dat de Wichmonders uit de
ploeg van Peters aannemersbedrijf
goede benen had dat wisten de andere
kanshebbers ook. Maar het was uitein-
delijk toch Rudi Peters die de zege voor
zich eistte. Het succes van Rudi werd
gecomplimenteerd door de andere
RTVers Bennie Peters en Bert Lichten-
berg want de RTV werd 4e in het ploe-
gen klassement
Danny Nellissen die na het NK. prof
wordt bij PDM. 2e Werd de winnaar
van de Hel van Mergelland Ronald
Meys ook al oud wereldkampioen ju-
nioren 3e oudprof Leon Boelhouwers
en 4e Francics Knarren wordt ook prof.

Van Gogh Spaarcertificaat
fl. 500,

V\ë hebben een
meesterlijke

spaar vorm voor de
echte liefhebber.

VAN ÜOGH SPAARCERTIFICAAT
*

RHNTHNU:

Ter gelegenheid van hot Van Gogh-jaar geeft de Spaarbank een unk-k spaarcertificaat
uit: het Van Cun;h Spaarcertificaat. Dit spaarcertificaat heett een looptijd" van een j a a r
en is verkrijgbaar in coupures van t. 500,-, f. l.000,- en t. 2.500,-. Na een jaar ontvangt u

u\v inleg plus de opgebouwde rente1 retour. Ken rente olie maar l ie fs t 0 ,25"<> hoger l ig t

dan de rente op een vergelijkbare Deposito Rekening met een looptijd van een jaar.
De echte kunstliefhebber verrassen wij bovendien met prachtige reprodukties

van werken van Van Cïogh. Voor iedere ingelegde ?00 gulden ontvangt u er een, met
een maximum van vier en uiteraard /olang de voonaad strekt. Voor
meer informatie bent u van harte welkom bij de Spaarbank. __^^^^_

ivnu- \ \ • i j / i ^ in^ i ' i i voorbehouden 9

De Bondsspaarbank doet meer
voor creatieve spaarders. spaarbank

Mevr. Aartsen (CDA) en W. Voortman (PvdA) Ho0giandweer terug
officieel tot wethouder gekozen Toen onlangs bekend werd dat PvdA-

kandidaat Voortman inderdaad wet-
houder zou worden, d^^wich bij de
socialisten het probleerwWor dat noch
mevr. Horsting noch de heer Wempe
de ft m kt ie van fraktievoor/.iüer am-
bieerde. De heer Wempe besloot toen
zich als raadslid terug te^ekken, zodat
de heer Hoogland wee^^^g zou kun-
nen komen. Hoogland PW de funktie
van fraktievoorzitter wel op zich wil ne-
men wordt in de eerstvolgende raads-
vergadering geïnstalleerd.

Burgemeester sprak dinsdagavond
woorden van dank tot de heer Wempe.
'U was een vriendelijk mens, altijd vro-
lijk en oprecht', aldus de heer Kamer-
ling die het scheidende raadslid een
schild alsmede bloemen voor het thuis-
front aanbood. Wempe tenslotte: 'Ik
betreur het dat ik uit de raad ga, maar
je weet maar nooit'!!

Vrouwenclub
Medler
Maandag 23 april was de laatste cluba-

vond van dit seizoen. De heer Gerrit
Hazewinkel uit Eibergen was de/e keer
de gast en vertelde over oude volksge-
bruiken en verhalen uit de Achter-
hoek. In de pauze kreeg men tien voor-
werpen te zien, en moest er geraden
worden wat het was. De Ie prijs was
voor Mineke Wesselink c-n de troost
prijs voor Linie Hendriksen. Hazewin-
kel wist op boeiende wijze te vertellen,
wat bij een ieder in de smaak viel. Tot
slot werd hij bedankt en werd hem een
attentie aangeboden. Het jaarlijkse
reisje is op 22 mei. Vertrek bij Café Eij-
kelkamp.

H. Tjoonk en J.F. Derksen
geridderd

Na de installatie van de nieuwe raad van Vorden zijn mevr. Aart-
sen-den Harder (CDA) en W.M. Voortman (PvdA) tot wethouder
gekozen. Tijdens de onderhandelingen waren CDA en PvdA het
eens geworden dat deze partijen de komende vier jaren deel van
het college zouden gaan uitmaken. De heer A.H. Boers, fraktie-
voorzitter van het CDA, deelde voorafgaande aan de stemming
mede, dat het streven van het CDA er vanaf het begin opgericht
was een zo breed mogelijk college te vormen.
'Ondanks dat we jarenlang goed met
de WD hebben samengewerkt, zijn de
laatste tijd toch steeds meer haperin-
gen opgetreden. Met name op het so-
ciaal beleid', aldus Boers, die opmerkte
dat programmatisch gezien, het CDA
het best met de PvdA zal kunnen sa-
menwerken.

'We hadden ook twee CDA-wethouders
kunnen leveren, maar gezien de pro-
blemen die de komende jaren nog op
ons afkomen is 50 procent (het CDA
behaalde 49,5 procent van de stem-
men) geen breed draagvlak', aldus de
heer Boers. Het kollegeprogram zal in
de loop van deze maand bekend wor-
den gemaakt. In elk geval zal aandacht
geschonken worden aan een goede
overleg struktuur, goede verlichting.
'De afstand tussen bestuur en burgers
moet kleiner worden. We moeten open
staan voor geluiden uit de lokale sa-
menleving', aldus CDA-fraktievoorzit-
ter Boers.

Braakliggende industriegrond
Volgens WD-fraktievoorzitter E. Bran-
denbarg was het onbegrijpelijk dat de
WD buiten de boot is gevallen. 'Het
zal wel te maken hebben met de alge-
mene tendens in ons land. Mijns in-
ziens waren er maar een paar kleine
verschillen met het CDA. Wij wilden
bijv. gekochte industriegrond zo snel
mogelijk aan de man brengen, terwijl
volgens het CDA de grond best een
paar jaar braak mag liggen.
De programma's van CDA en WD op
het gebied van het ouderenbeleid zijn
vrijwel identiek. Ook wij willen hoge
prioriteit aan het flankerend ouderen-
beleid geven. CDA-voorstellen inzake
het minimabeleid hebben we altijd ge-
steund. De verkiezingen hebben aan-
getoond dat er 450 stemmen naar
agrarische CDA-kandidaten zijn ge-
gaan., dus willen de kiezers een agrari-
sche wethouder. Tenslotte hebben wij
in Rinus Pelgrum een kandidaat wet-

houder uit de agrarische sektor', aldus
Brandenbarg, die er op wees dat er de
komende jaren grote problemen op
landbouwgebied (milieu) op de raad
afkomen.

Wat betreft de PvdA-kandidatuur van
de heer Voortman merkte de WD-
fraktievoorzitter op: 'Voortman heeft
bij herhaling gezegd dat wanneer hij
geen wethouder kan worden het alle-
maal niet meer zo hoeft. De eigen car-
rière is dus blijkbaar belangrijker dan
het gemeentebelang. In het program-
ma van de PvdA zitten presitieuze pro-
jecten. Op wethouderssocialisme zitten
we in Vorden niet te wachten', aldus
een teleurgestelde Brandenbarg.

Voorkeur voor CDA
Mevr. Horsting verklaarde namens de
PvdA dat haar part i j reeds voor de ver-
kie/ing de voorkeur voor het CDA had
uitgesproken. 'Een keuze op program-
matische aard', aldus mevr. Horsting,
die deze dag van de arbeid f l mei) een
speciale dag noemde, nu de PvdA na
ruim 20 jaar weer terug zal keren in het
college van B£W. Mevr. Aartsen kreeg
(.) stemmen op zich gevestigd, drie gin-
gen er naar Lichtenberg, Voortman
kreeg 8 stemmen, Pelgrum 3 en zeer
frappant één blanko stem. In totaal
brachten 12 raadsleden hun stem uit.

Tijdens een speciale bijeenkomst op het gemeentehuis te Vorden werd de heer H. Tjoonk, Schim-
meldijk 2 te Vorden de eremedaille, in goud verbonden aan de Orde van Oranje Nassau overhan-
digd. Burgemeester Kamerling die deze onderscheiding uitreikte prees de verdiensten van Hen-
drik Tjoonk.
Onafgebroken raadslid van de ge-
meente Vorden, vanaf l oktober 1968.
Tevens fraktievoorzitter vanaf 1979 van
de WD. Voorzitter van 1956 tot l « M i l
van de Bond van Varkensfokverenigin-
gen in Gelderland. Mede oprichter van
de Varkens KI te Harfsen. Bestuurslid
van de Coop Zuivelfabriek van 1976 tot
1980 alsmede sekretaris van 1980 tot
1987. Commissaris van 1970 tot 1973

van de Coop Landbouwvereniging te
Vorden. Later middels de fusie, be-
stuurslid van de landbouwvereniging
'De Graafschap'van 1970 tot 1985. Be-
stuurslid vanaf 1960 van de Rabobank.
Vanaf 1976 voorzitter van deze bank.
Bestuurslid van 1982 tot 1986 van de
Coop Weiprodukten te BOK ulo.
De heer J.F. Derksen, Hackforterweg
15 in Wichmond, kreeg de eremedaille

in zilver verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau. De heer Derksen heeft
zich ruim 40 jaar ingezet voor de Stich-
ting Oranjecomite Vierakker-Wich-
mond, waarvan 31 jaar als sekretaris en
9 jaar als bestuurslid.
Daarnaast mede-oprichter en sekreta-
ris van de bejaardensociëteit Vierakker-
Wichmond. De funktie van sekretaris
vervult hij nog steeds.



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg deze teek

Markt Vorden

Arie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

happy to welcome you at the market

3 Appelcarrés 5,5O

Al Ie Soorten
Ambachtelijk Brood 1 ,85

1 0 Gevulde Keekjes 5,5O

WAARDEBON!!

s

Tegen inlevering van
deze waardebon
op vrijdag 4 mei

1 Groot Fries
Suikerbrood

\% van
"°<^ 6,OO voor

SPECIALITEITEN: Italiaanse Bollen
Super Krentenbollen, Harde Duitse Broodjes

\ 3,OO
v f

^
\

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

BOVAG RIJSCHOOL
Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden.
Info opgave: tel. 2783

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Sta niet buitenspel
door de stempels te missen.

Spaar stempels voor een gratis WK voetbal

AANBIEDINGEN:

Pekelvlees Leverkaas
100 gram 1.89 150 gram 1.39

Vleessalade
150 gram 1.39

De ambachtelijke slagers:

RODENBURG VLOGMAN
DORPSSTRAAT 32-VORDEN
TELEFOON 05752-1470

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN
TELEFOON 05752-1321

Marter
tteeds doeltreffend!

Voor de vakantie

een echte jagerskijker

met hardgecoate lenzen.

Voor grotere lichtdoorlaat

en helder gezichtsveld

indeselectiemerken:

Tasco,

Hertel & Reuss,

Jagermeister.

Vorden,
Zutphenseweg 9, Tel. 05752-1272

nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken
Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11,7251 MP Vorden. Tel. 6673

Renovatie
Onderhoud
Nieuwbouw

Glaswerk
Wandafwerking

Schildersbedrijf

A. PETERS
Ruurloseweg 54
Kranenburg
7251 LR Vorden
Tel. 05752-6565

BIJ OTTEN IS HET ECHT LENTE
,,Mooie bloemen,

mooie meubels!
Lekker genieten , heerlijk in de zon.
Liefst op een OTTEN-bank.
Maar dat wordt misschien een beetje moeilijk.
OTTEN-meubels in huis krijgen is véél
gemakkelijker!

Meubels voor uw kamer.
In de verkoophal van OTTEN staan bank-
stellen, fauteuils, tafels, stoelen en kasten,
te kust en te keur. Degelijk en mooi.
Bankstellen en stoelen naar keuze bekleed
met stof of leer, in diverse dessins en
kleuren.

Losse-kussen-service.

Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens
eens over met OTTEN, hij adviseert u graag

Praat er

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 zondags, geopend. Vrijdags zelfs tot 21.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

Als je veel moet lopen of staan
, trek dan je Wolky's aan.

^* Voor aktleve mensen....die voor hun beroep veel in aktle dienen te zijn.
En óók In hun vrije tijd meer op de been zijn dan 'n ander. ZIJ kiezen

schoeisel van WOLKY. Die het gevoel geven de hele wereld aan te kunnen.

UNIEKE WOLKY VOETBEDDING die zich prettig
naar de eigen voet vormt, door:

Wolken/zacht leder;
Zeltvormend speclaalfoam;
Natuurlijk kurken voetbed;

-• Soepele slljtvaste loopzooi.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

JI-ANS

LGVIS

EDWIN
T-SHIRTS

o.a.:
UNI, MET PRINT,

GESTREEPT,

BERMUDA'S
o.a.:

UNI, MET PRINT

CORNER
NIEUWSTAD 14 VORDEN TELEFOON 2426

Als bij u de waterleiding
springt springen wij meteen in

onze servicewagen
INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071



BIJATOMICA:
DAGELIJKS GROTE

Tuinmeubelverkoop
van de gehele Hartman-collectie
met

5 jaar garantie
^ Bij aankoop van 4 stoelen en tafel

10% korting
Bij complete set van 4 kussens, parasol
en kleedje ook

30% korting
Wij hebben nog een partij prachtige
kussens, parasol en kleedje.
Bij complete set

20% korting
OP = OP

Verder in onze winkel tuinverlichting
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met

10% korting
Wordt eventueel gratis thuis bezorgd.
's Maandags gesloten.

Atomica Verkoop
Steenderense weg 11 - Hengelo Gld.
Tel. 05753-2139

Volop Zomergoed
bij Tuincentrum Vorden
- De beste kwaliteit voor de laagste prijs!

- Een ruime keus en een goed advies.

- Allerlei kunststof bloembakken en
roodsteen potterie.

- Desgewenst maken wij de bakken voor
u op. (zaterdags).

AANBIEDING
10 Geraniums
Potgrond
2 zakken, 501

Tot ziens
bij:

17.50

10.-

WORDEN
Ruurloseweg 65" Vorden Tel. 05752-3671

Voor goede
AUTO-rijleSSen BMW en Mazda automaat

erkend door de BOVAG Insulindelaan 76, Vorden, tel. 05752-1098

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

MUESLI-KRUIDKOEK
goedgevuld met noten en rozijnen

DIT WEEKEND o _A

ZO'N HEERUJKE KOEK voor O,50

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1 877

Schoonmaakbedrijf

D. HUURNEMAN
Frederikseplein 72 - 7231 KH Warnsveld
Telefoon 05750-26505

Voor schone ramen!!!
En verder voor alle voorkomende

schoonmaakwerkzaamheden.

ME EROPNAME

IN DE GEME EN1

In de periode van 17 april
t/m 14 mei worden de meter-
standen opgenomen.
In het verleden kwam de
meteropnemer in de eerste
week van de opnamemaand.
Doordat we vanaf heden voor
de meteropname gëbî ^
gaan maken van draa^Bre
computers, vindt deze opname
gespreid plaats gedurende
een periode van ongeveervier
weken.
We kunnen dus niet ^feies
zeggen wanneer we l̂ tf aan
de deur komen. In ieder geval
op werkdagen tussen 8 uur
's morgens en 8 uur 's avonds.
Mochten we u niet thuis tref-
fen, dan doen we een kaartje
bij u in de brievenbus, waarna
wij u nog eens zullen
bezoeken.
Wel verzoeken wij u er voor te
zorgen, dat de meter(s) goed
bereikbaar is (zijn).

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland.
Vestiging
Hengelo (Gld.):
05753-1966.

Jansen & gal jjj
autoschadebedrijf

Si
BOÏA9

Autoschadereparaties
aan a(je merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
w 05750-22816

l.v.m. de kermis is de MARKT op a.s. vrijdag 4 mei
verplaatst naar de parkeerplaats van Hotel Bakker,

Vlijtig Liesje, Salvia's,
Petunia's, Begonia's
Agratums

'%&f 24 stuks 13,75

rf *3 bOS BLOEMEN naarkeuze 9,95

VOLOP
GROENTEPLANTEN

3 GERANIUMS 7,50
EXTRA GROOT (ook hang)

DE VALEWEIDE-bloemen

DINSDAGAVOND 8 MEI oP„e,
sportpark Elderink (PAX-veld) te HENGELO (GLD.)

VOETBALWEDSTRIJD
PAX (BOUWPLOEG) - ARTIESTENELFTAL

Aanvang 19.30 uur

met o.a.: BENNIE JOLINK, PAUL KEMPER, WILLEM TERHORST,
FOKKE DE JONG, HENDRIK HAVERKAMP en WILLEM DUYN.

Na afloop lekker 'Daldeejen' met THE HURRICANES!

ZATERDAG 5 MEI Rommelmarkt 'PAX' op de Veemarkt, Bleekstraat
ZONDAG 27 MEI PAX-Streekelftal Vorden-Ruurlo-Zelhem-Doetinchem. 14.30 uur.
DEZEADVERTEI
DEALER JOS HE,

ÖRDT AANGEBODEN DOOR DISTRIMEX POMPEN BV.«/. LENDERINK- NISSAN
-JEANS SHOP W. DERKSEN - DROGISTERIJ MARIANNE F. TAKKENKAMP

Zeer comfortabele sandalet met een uitgekiende
pasvorm. Zowel de nappa banden als het perfecte
voetbed zijn aangenaam zacht.
NAPOLINA, dus made in Holland!

185,-

NAPOLINA

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 — tel. 1342
's maandags gesloten

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROENEVELD

OS73S-T7BB

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD

Durft U niet
de ladder op!

Wij doen het graag voor U.
Zodat Uw huis ook aan de bovenkant
er strak en kleurrijk bijstaat.

Vraag een
vrijblijvende prijsopgave.

BERT PARDIJS
Lankhorsterstraat \2, 7234 SR Wichmond. Tel. 05754-842

GERANIUM-MARKT

VRIJDAG en ZATERDAG

4 mei 5 mei

* vele soorten GERANIUMS
* diverse soorten FUCHSIA'S
* KUIPPLANTEN en

STAMMEN
* roodsteen AARDEWERK
* allerlei POTTEN en

SCHALEN
* PERKPLANTEN

ca. 150 soorten
TE VEEL OM OP TE NOEMEN

lKwekerij-Tuincentrum

HUBERS Baak (bij de kerk)
tel. (05754) 406

Open ma.-vr. 08.00-12.00 en 13.30-18.00 uur,
zaterdag tot 17.00 uur, woensdag tot 12.00 uur.



De weekmarkt van o. s. vrijdag is verplaatst naar het
parkeerterrein van Hotel Bakker.

Dit in verband met kermis.

a.s. ZATERDAG
FINALE ZESKAMP
De finalisten die zaterdag 5 mei tijdens de Zeskamp tegen
elkaar in het strijdperk treden zijn:

Ham Party I
Achtkastelenrijders
Jong Gelre
Ratti
Zwem en Poloclub
Vordens Tennis Park

Deze teams zullen strijden om de hoogste eer.
Was de voorronde niet zo interessant? Ook hier hebben wij
geleerd om de volgende keer toch een voorronde méér te
houden, om de spanning te verhogen. E.e.a. is dan beter
overzichtelijker voor het publiek.
Doch ook zaterdag a.s. gaan wij er tegenaan met moeilijker
spelletjes en 'n overzichtelijker geheel.
DUS U KUNT ALS VANOUDS WEER GENIETEN!

Kinderzeskamp
's Morgens om 10.00 uur kunt u uw zoontje of dochtertje
aanmoedigen bij de Kinderzeskamp. De kinderen zitten de
hele week al in spanning; dit zal een leuk kinderspel worden,
onder leidingvan Eddy Stokkink.

Start feestelijkheden zeer geslaagd

M. Vels schutterskoning
A.s. zaterdag finale zeskamp
Een rekord aantal deelnemers op Koninginnedag tijdens het tra-
ditionele vogelschieten. Tot groot verdriet van Rob Oplaat, die
uit zijn groep dacht de schutterskoning te kunnen begroeten, was
het uiteindelijk M. Vels die de vogel het genadeschot gaf.
De plaatselijke Oranjevereniging was
de afgelopen weken met man en macht
in de weer om de Vordense bevolking
weer een attraktief programma te kun-
nen aanbieden. De oprit naar kasteel
Vorden was pp fraaie wijze versierd,
waarbij de organisatie pech had dat de
toegangspoort afgelopen donderdag
aan flarden werd gereden. De heer
H.G. Wullink, voorzitter van de
Oranjevereniging, bracht Geurt
Harmsen dank voor de wijze waarop
deze erin geslaagd was nog net op tijd
een nieuwe poort te fabriceren.

Voorronden zeskamp
Een van de hoogtepunten op deze Ko-
ninginnedag was ongetwijfeld de voor-
ronde van de zeskamp. Jammer dat de
organisatie in tijdnood kwam waardoor
soms op hetzelfde tijdstip meerdere
spelletjes moesten worden gehouden
zodat het publiek er op gegeven mo-
ment geen touw meer aan vast kon
knopen. Ongegetwijfeld zal de finale
welke zaterdag 5 mei worden gehou-
den beter te volgen zijn. Het feest in
Vorden begon Koninginnedag met het
traditionele klokluiden, waarna bij het
gemeentehuis de aubade werd gehou-
den. Onder trompetgeschal hesen de
padvinders van de David Alfordgroep
de vlag. Voor de jeugd was er in het
Dorpscentrum een talentenshow, wel-
ke werd georganiseerd door karnavals-
ver. 'De Deurdreajers'. Alle deelne-
mers kregen een medaille. De kleinere
jeugd werd bezig gehouden met een
optreden van goochelaar Pierre. De
kinderen werden echt betrokken bij het
goochelen, wat zeer in de smaak viel.

De plaatselijke touwtrekvereniging or-
ganiseerde in de Dorpsstraat touwtrek-
wedstrijden, terwijl de gymvereniging
'Sparta' zgn. Vlaamse Spelen organi-
seerde. Aanspanning 'In de Reep'n' te-
kende voor de organisatie van het
ringsteken. Tussen de verschillende
onderdelen van de Zeskamp door ver-
zorgde de Jack Russel Club hondende-
monstratiewedstrijden. De beide mu-
ziekverenigingen 'Concordia' en Sur-
sum Corda' zorgden voor de muzikale
noot op deze zonnige Koninginnedag.

Uitslagen
Vogelschieten: 1. M. Vels, schuttersko-
ning; 2. G. ter Bogt, kop; 3. H. Gol-
stein, r. vleugel; 4 T. Nijenhuis, 1. vleu-
gel; 5 J. Grootjebbink, staart.
Schieten vrije baan: 1. H. Bruggert; 2.
A. Koster; 3. B. Abbink.
Idem personele baan: 1. A.J. Eskes; 2.
G. Oltvoort; 3. A. Koster.
Ringsteken: 1. R. Bruggeman; 2. G.
Heersink; 3. H. Schouten; 4. A. Harm-
sen; 5. W. Schouten.
Ballonwedstrijd: 1. Alette Vlieck; 2.
Breggie Jansen van de Berg; 3. Kizzy
Roelvink.
Oriënteringsritten: Groep 7/8: 1. Ro-
nald Regelink; 2. Elise Kramer; 3. Erik
Gombert.
Groep Zutphen: 1. Suzan en Ingrid; 2.
Edith Brinkman; 3. Bastiaan en Bas.
Groep volwassenen: 1. Dames Bosch;
2. familie Zeevalkink; 3. familie Rom-
bouts.
Prijzen die niet zijn uitgereikt kunnen
alsnog afgehaald worden bij de heer
Bloemendaal, Hengeloseweg 2 in Vor-
den.

De Vlaamse Spelen komen eindelijk beter in de belangstelling. Gym vereniging 'SPART/

De VoorronSwan de Zeskamp was een zeer beladen programma, wat voor^ publiek nogal moeilijk te volgen was. Doel van de
spelen was dolle pret, maar... zaterdag wordt er écht gestreden om de eerste plaats.

Het ringsteken, georganiseerd door de Aanspanning '/n de Reep 'n', was ook nu weer een succes. Mevr. Kamerling, onze burgemees-
tersvrouw, kijkt hoe het er in Vorden allemaal aan toe ging op Koninginnedag.

Avondprogramma zaterdag 5 mei

19.30 uur: Bevrijdingsconcert
Zaal open om 19.00 uur.
In de van Westerholtzaal van Kasteel Hackfort vindt een bevrijdings-
concert plaats. Dit concert is een initiatief van het Comité 4 en 5 mei

20.45 uur: Fakkeloptocht
Opstellen parkeerterrein Drukkerij Weevers, 20.50 uur uitreiking
fakkels. Via bejaardencentrum naar Dorpskerk, doven bevrijdings-
vuur, daarna door naar het feestterrein.
Muziek Drumband Concordia.

21.15 uur: Doven van het bevrijdingsvuur en vlag strijken.

21.30 uur: Groot vuurwerk
Op het feestterrein ter afsluiting van de feestelijkheden,
aangeboden door de Industriële Kring Vorden in samenwer-
king met de Oranjevereniging.

HERDENKT
k DE4EMEI

P.V. Vorden
Leden van de P.V.'Vorden' hebben za-
terdag deelgenomen aan een wed-
\ l u c h t vanaf Jemeppe (België). Aan-
komst eerste duif 12.51.05. Laatstbin-
nenkomende duif 13.2.43 uur. De
prijswinnaars waren: C. en H. Boesveld
1 ,2 , 3, 4, 9 en 10 H.Stokkink 5, (i; M.J.
Bruggeman 7;J. F.ulink l 1.

L.R. en P.C. De

VIERT
DE5EMEI

Op zaterdag 2S april reden de ponyrui-
ters op het concours van de vereniging
de Luchte in Lochem. Rinie Heuvelink
behaalde met haar pony Lucky de Ie
prijs in het l .-springen. Nicole Douma
behaalde met M i x i een 2e prijs in de
L l-dressuur met 130 punten en een 5e
prijs bij het L-springen. l.ilian Cup-
pers behaalde met Netron de 5e prijs

in de M l-dressuur met 123 punten.
Op zondag 2(.) april waren de paarden
in Lochem aan de beurt. Rita Wijnber-
gen behaalde met Charlie de Ie Prijs in
deL2-dressuur met 136 punten. Saskia
Vreman behaalde met Ricardo de 2e
prijs in M l dressuur met 134 punten.
Marielle Kamphorst behaalde met
Ebony de 4e prijs met 124 punten in de
B-dressuur. Ook Annie Komegoor be-
haalde met Elena in die klasse 124
punten en een 6e prijs.

Ratti mist promotie
SV Ratti heeft afgelopen zaterdag door
een 4-3 nederlaag tegen promotie-
concurrent Sp. Eefde de kansen op
promotie definitief verspeeld. Een
overwinning in Eefde en winst in de
laats te competitie-wedstrijd tegen
Concordia Wehl zou een gedeelde
tweede plaats en een beslissingswed-
strijd tegen Sp. Eefde hebben opgele-

verd. Het heeft er lang naar uitgezien
dat de Kranenburgers de winst uit Eef-
de konden wegslepen want tot een half
uur voor het einde leidde Ratti met 0-3,
maar in een spectaculaire slotfase
scoorde Eefde maar liefst vier keer.

De eerste helft verliep voor Ratti, dat
door het ontbreken van diverse basis-
spelers gehandicapt moesten aantre-
den, voorspoedig. In een gelijkop-
gaande strijd scoorden de Groen-Wit-
ten na een half uur twee keer. Uit een
voorzet van Oscar Overbeek, die door '
een Eefde-verdediger werd gemist,
scoorde Mark Sueters 0-1, terwijl een
minuut later Dinant Hendriksen een
foutieve terugspeelbal onderschepte
en 0-2 liet aantekenen. Het eerste
kwartier na de rust kwamen de Kranen-
burgers niet in de problemen en leken
zelfs op rozen te zitten toen Dinant
Hendriksen de bal uit een voorzet van
Hans van Kesteren ineens achter de
Eefde-doelman schoot 0-3. Toen kort
daarop Robert Bos zich verkeek op een
afstandschot van een Eefde-speler
waardoor de stand 1-3 werd, sloeg de
vlam in de pan. Het talrijke Eefdese pu-
bliek schreeuwde de thuisclub naar vo-
ren en er speelden zich vele hachelijke
momenten voor het Ratti-doel af waar-
van er twee in doelpunten resulteer-
den, waardoor de stand 3-3 werd. De
scheidsrechter deelde in een kort tijds-
bestek vijf boekingen uit, twee aan Eef-
de en drie aan Ratti-spelers. Tevens liet
hij bijna tien minuten langer doorspe-
len. In de laatste minuut van deze extra
speeltijd kende hij onterecht aan Sp.
Eefde een hoekschop toe. Uit deze
hoekschop verdween de bal na een
scrimmage tot grote vreugde van de
Eefdenaren en tot ontreddering van de
Kranenburgers in het net. Het bete-
kende voor Sp. Eefde promotie naar de
eerste klasse, terwijl de ploeg van trai-
ner Martin Heuvelink de blik kan rich-
ten op het volgende seizoen waarbij
met het huidige spelers-materiaal zon-
der meer een rol van betekenis moet
kunnen worden gespeeld.

Ratti D l-Vorden D l
2-0
De Ratti D-pupillen speelden op dins-
dag l mei een vriendschappelijke wed-
si rijd tegen Vorden Dl. De wedstrijd
was tevens omdat de SV Ratti D-pupil-
len kampioen waren geworden van di-
strict Berkelstreek.
Vorden en Ratti-spelers werden na af-
loop getracteerd op wal f r i s in de kanti-

Damnieuws
Bekerwedstrijd:
DCVVorden-DVHuissen 3-5
Ondanks de afwezigheid van de aller-
sterkste Huissenaren (die waren nl. be-
zig met het Nederlands kampioen-
schap in Den Helder) werd DCV toch
uitgeschakeld in de tweede ronde van
de bekercompetitie. De nederlaag van
Jan Masselink, die volledig werd over-
speeld door Geert Berends, werd teniet
gedaan door een overwinning van
Henk Grotenhuis op Arno Arends.
Henk Hoekman speelde remise tegen
Henny van Aalten. Gerrit Wassink ging
tenslotte in de tijdnoodfase ten onder
tegen Theo Berends,

Persoonlijke wedstrijden
Jan Masselink heeft goede zaken ge-
daan in het Gelders kampioenschap.
Na de overwinning in de eerste ronde
zijn er nog 2 winsten bijgekomen: te-
gen Hans Ladage na een fout in de
tijdnood en tegen oud-kampioen Peter
Hoopman. Henk Hoekman volgt ook
goed en heeft eveneens nog volop kan-
sen op plaatsing voor de halve finales
van Nederland. Hij won o.a. van Jaap
van Galen. Stand: l J. Masselink 5-H; 2
H. Hoekman, P. Hoopman en R. van
Zeist 4-5.
In de distriktsfinale deed Henk Rue-
sink goede zaken door konkurrent
Henk Sonderen te verslaan. Daarna re-
miseerde hij met Mario Daamen, maar
hij heeft bij het ingaan van de slotron-
de nog steeds een punt voorsprong op
de konkurrentie. In deze slotronde, op
28 april te Winterswijk komt hij uit te-
gen Wim Sonderen. De achtervolgers
Henk Sonderen en Ghris Grevers spe-
len tegen elkaar. Stand in de hoofd-
klasse: l H. Ruesink 4-6; 2 C. Grevers
en H. Sonderen 4-5; 4 o.a. Bertus Nij-
enhuis 4-3. Mike Voskamp is gedeeld
eerste geworden bij de junioren met de
skore 5 uit 3. Hij speelt nog een kam-
pioensbarrage met Friso Fennema.

Aspirantenkampioenschap
In Hotel Bloemendaal zijn afgelopen
week een der halve finales voor het as-
pil antenkampioenschap van Neder-
land gehouden. Winnaar werd Wilrick
Wonnink uit Nijmegen met de skore
10 uit 7. Eenzelfde skore behaalde Pie-
terjan Rijken uit Heerlen. Deze dam-
mers gaan samen met Ferry Kemper-
man (9 uit 7) naar het aspirantenkam-
pioenschap, dat in het najaar wordt ge-
houden teOisterwijk.
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Eerste zitbank van Pasman
Stichting officieel aanvaard

Bijeenkomst PCOB 12 mei Sponsorloop

Midden in het dorp van Vorden, langs het grasveld is de eerste van de 24 zitbanken officieel
aanvaard. De heer mr. R.J.E.M. van Zinnicq Bergmann, voorzitter van de Pasman Stichting, de
schenker van de zitbank; mevr. A. v.d. Laag, voorzitster van de Stichting Welzijn Ouderen Vorden
en burgemeester E.J.C. Kamerling namen als eerste drie de bank in gebruik.
In aanwezigheid van het college van
B£W van Vorden, de bestuursleden
van de Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den, leden van de werkgroep Toegan-
kelijkheid Vorden, enkele ambtenaren
van de gemeente Vorden, het bestuur
van de Stichting Welzijn Ouderen Vor-
den aanvaardde mevr. van de Laag de

eerste bank. De bejaarden en de slecht
ter been zijnde mensen zullen de Pas-
man Stichting zeer dankbaar zijn voor
dit rustpunt onderweg. Zij bood als
dank namens alle bejaarden een geest-
rijk presentje aan. De zitbank werd
hierna weer overgedragen aan de bur-
gemeester van Vorden de heer Kamer-

ling. Deze beloofde de bank goed te
zullen onderhouden.

De heer Zinnicq Bergmann hoopte dat
de banken een lang leven beschoren
zullen zijn en dat ook de jongeren van
nu waiyjMKr zij weer ouderen zijn, er
dan oo^Hgvan kunnen genieten.

Daar de heer Mr. van Valderen verhin-
derd was sprak de heer van de Vuurst,
directeur van de Wehme. In het kort
schetste hij de geschiedenis van de
Wehme, de dagindelingen de vele acti-
viteiten. Behalve de interne zorgverle-
ning is er ook de mantelzorg.
Er zijn drie kamers beschikbaar voor
tijdelijke verzorging, er is open tafel,
twee maal per week. De dagopvang zou
liefst nog meer uitgebreid worden. De
bejaardenalarmerig en de terminale
zorg behoren ook tot de taken waar-
voor de Wehme zich gesteld ziet. Met
relatief weinig personeel wordt veel ge-
presteerd! Lang niet alles kan in dit
korte verslag verteld worden, maar een
ding werd ons duidelijk, 'Angst voor
opname in een bejaardenhuis is onge-
grond, men verliest geenszins zijn/
haar zelfstandigheid of privacy'.

Feestavonden
Dorpsschool
Op donderdag 10 en vrijdagavond 11
mei houdt de openbare basisschool
'De Dorpsschool' haar jaarlijkse feest-
avonden. Ook dit jaar is de plaats van
handeling het Dorpscentrum. Op bei-
de avonden zal groep 7/8 na de pauze
een musical spelen. De musical draagt
een toepasselijke titel 'Hoe haal je het
in je hoofd'? Er is de laatste weken kei-
hard geoefend, zodat het ongetwijfeld
een fraaie voorstelling wordt. Voor de
pauze vullen de andere groepen het
programma. Op de donderdagavond is
dat de helft van groep 1/2, groep 3 en
de helft van groep 5/6. Vrijdags zijn de
andere kinderen van groep l /2 en 5/6
en groep 4 te bewonderen. Wat deze
groepen zullen laten zien blijft nog
even een verrassing, maar ook hier
wordt het vast de moeite waard. In de
pauze wordt er vanzelfsprekend weer
een loterij gehouden. Tal van kleine
prijsjes en enkele grotere prijzen lig-
gen op de prijzentafel te wachten.
Kaarten zijn verkrijgbaar^ftn de zaal.
Zie advertentie elders in ^^B.i< I.

Zinvolle avond over 'gerechtigheid'

'Drempelvrees bij velen in
probleemsituaties'
'Veel mensen hebben drempelvrees om hulp te vragen als ze in
financiële of andere nood komen te zitten.' Dat was één van de
conclusies op de avond over 'gerechtigheid dichtbij huis'. Enkele
tientallen mensen kwamen donderdag 26 april j.l. naar 'de Voor-
de' om zich samen te buigen over o.a. de problematiek van het
minimabeleid.

Oranje- avond

Jong Gelre vermaakt pubnek
met revue 'Zo gauwwieter'
Het zou helemaal niet zo gek zijn wanneer de plaatselijke Oranje-
vereniging jaarlijks of bijv. om de twee jaar een bepaald budget
zou uittrekken en dat zou besteden aan een aantal Vordenaren
met de opdracht 'maak een Vordense revue en voer die op'. Ta-
lent genoeg zoals zaterdagavond wel bleek.

Van te voren was het mogelijk voor
mensen die zich te kort voelen gedaan
op financieel of ander gebied, om
schriftelijk vragen in te dienen. De
avond werd georganiseerd door de
werkgroep 'gerechtigheid' van het con-
ciliair proces van de drie Vordense ker-
ken Deze werkgroep kreeg deze avond
ondersteuning van onder anderen af-
gevaardigden van kerkelijke diaco-
nieën, vakbond en ouderenbonden.
Het werd een avond met boeiende ge-
sprekken.
Gezien het ook voor hen belangrijke
onderweq) waren vertegenwoordigers
van de gemeentelijke sociale dienst en
wethouder mevr. M. Aartsen-den Har-
der eveneens in 'de Voorde' aanwezig.
Provinciaal vakbondsafgevaardigde
mevr. Ballegooien benadrukte de inzet
voor werklozen en WAO-ers in de
plaatselijke omstandigheden.
'Veel werklozen voelen zich ook tegen-
woordig nog gefrusteerd. F.n dikwijls
worden ze daarbij door sanctie-beleid
en controle in hun vrijheid beperkt.
Opvallend is dat er voor werklozen en
WAO-ers helemaal geen begeleiding
is.' Er is volgens een plaatselijke vak-
bondsvertegenwoordiger bij veel men-

sen een drempelvrees om naar de so-
ciale dienst te gaan om hulp.

Goede informatie
Het belang van goede informatie over
het plaatselijke minimabeleid werd
zeer wenselijk geacht. Maar ook werd
gewezen op de verantwoordelijkheid
van elke Vordenaar. 'Mensen met fi-
nanciële moeilijkheden en werklozen
worden maar al te gauw tot zielige
mensen gemaakt', werd opgemerkt.
Eén van de kerkelijke afgevaardigden
gaf als voorbeeld: 'Eén van de eerste
vragen die aan iemand worden gesteld
is nog steeds: Wat doe je voor de kost?
Een voor veel mensen vaak pijnlijke
vraag'. Blijven kon takt zoeken met hen,
was één van de conclusies.
()p de avond in 'de Voorde' werd daar-
toe al een belangrijke stap gezet.
'Boeiend was het kontakt tussen men-
sen in zeer verschillende omstandighe-
den', aldus de organisatoren. De avond
over 'gerechtigheid' was de laatste in
de serie van het conciliair proces in dit
seizoen. De werkgroep 'gerechtigheid'
blijft echter haar werk voortzetten.

WEEKEND*
RECEPTEN
POEUERS

Kipdrumsticks Valencienne
(Met sinaasappelsaus en pistachenootjes)

Voor 2 personen: 4-6 drumsticks, 4 sinaas-
appelen, 20 pistachenoten, 80 g bijenko-
ning, l dl kippebouillon, I ei, 11/2 dl wa-
ter, l blaadje bleekselderij of l takje mint,
100 g bloem, frituuruet of olie, zout en pe-
per.

Schil een sinaasappel mét een dun-
schiller en snijd de schil in reepjes.
Snijd het vruchtvlees in partjes. Kook
het sap van de overige sinaasappelen

met de honing, de bouillon en de si-
naasappelreepjes tot de helft in. Maak
een beslag van de bloem met het losge-
klopte ei, zout, peper en het water.
Snijd het kippevlees rondom het botje
los en haal de drumsticks door het be-
slag heen. Verwarm het frituurvet of de
olie tot 175 graden C en frituur de
drumsticks gedurende ± 8 minuten.
Serveer de drumsticks met de warme
saus en voeg hieraan de sinaasappel-
partjes en de pistachenoten toe. Gar-
neer met bleekselderij groen of een tak-
je mint. Een smakelijke maaltijd in
combinatie met broccolie en maiskoek-
jes of 'aardappelpuree.

Tip: gebruik een speciale schülentrek-
ker voor de sinaasappelreepjes en ver-
vang l sinaasappel dooi citroen of gra-
pefruit. Vervang pistachenootjes door
gehakte amandelen of walnoten.

De voorzitter van de Oranjevereniging,
de heer Wullink, opende de 'Oranje-
avond'. Hij was blij dat zovelen geko-
men waren, omdat toch de revue al
meerdere malen opgevoerd was. Hij
bedankte de heer Harmsen en de fa.
Boerstoel voor hun inzet om te helpen
bij diverse werkzaamheden, vooral het
snelle herstel van de Oranjeboog bij de
oprijlaan van het Gemeentehuis. Druk-
kerij Weevers werd gecomplimenteerd
met de keurige uitgave van het Oranje-
boekje.

Zaterdagavond voor het merendeel
niet-agrarisch publiek dat met volle
teugen kon genieten van de drie gene-
raties die op de boerderij 'De Keutel-
kamp' trachtten in hun dagelijks le-
vensonderhoud te voorzien waarbij
duidelijk werd dat de hedendaagse
boer het lang niet altijd gemakkelijk
heeft.

Jong Gelre, dat een paar maanden ge-
leden de repetities weer energiek op-
pakte, liet zien en horen dat een revue
zodanig opgezet kan worden, dat het
vnl. agrarische aspect zoals bij deze re-
vue wel terdege ook bij andere dorps-
bewoners kan aanslaan. En aangezien
Vorden een flink aantal toneel- en
zangverenigingen telt zou een 'geza-
menlijke revue' zeer zeker door de be-
volking met veel bezoek gehonoreerd
worden!

Aktueel
Is het immers niet geinig dat plaatselij-
ke herkenbare aktuele gebeurtenissen
op de hak worden genomen? Dick Re-
gelink gaf daar zaterdagavond een aan-
tal prachtige voorbeelden van. Hij had
de krant deze week goed gelezen, dat
bleek wel. Bijvoorbeeld het stopzetten
van de onderhandelingen met de W
'Vorden' door de gemeente, waarbij
bestuursleden van 'Vorden' zeiden dat
het nu tijd wordt een nieuwe partij 'Ge-
meentebelangen' op te richten. Ze be-
doelen zeker een 'Gemeentelijke Voet-
bal Belangenpartij'. Alsof de bevolking
daarop zit te wachten!

In totaal 22 nieuwe zitbanken in Vor-
den. Prachtig. Maar dan wel gauw
nieuwe kastanjebomen planten anders
kunnen de banken er niet staan! Toe-
komstig PvdA-wethouder Willem
Voortman moet in de ogen van Dick
Regelink nog veel leren. 'Tijdens een
politieke discussie-avond met de plaat-
selijke landbouworganisaties ant-
woordde Voortman op de meeste vra-
gen 'Ja, dat zou ik toch eerst eens op
moeten zoeken'. Wel ik heb hem twee
boekjes over Vorden gekocht, waar hij
wat uit kan leren', zo grapte Dick Rege-
link.
Vaste krachten van de revue Henk en
Ina Broekgaarden moesten het vanwe-
ge droevige familie-omstandigheden
zaterdagavond laten afweten. Zij wer-
den 'geruisloos' vervangen door Rinus
Pelgrum en Marian Makkink.
Jong Gelre liet zaterdagavond zien dat
men de heropvoering voor de Oranje-
vereniging uiterst serieus had aange-
pakt. Dus geen rusten op de lauweren
(succes van vorig jaar) maar opnieuw
keihard repeteren. Dat resulteerde in
een tekstvaste toneelgroep onder regie
van in eerste instantie Henk Broek-
gaarden en dit keer Rinus Pelgrum.
Reina Groenendal was weer de instruc-
trice achter het ballet; de heer van
Oene verzorgde de reptetities voor de
zang, terwijl een orkesto o.l.v. Erik
Knoef voor de muzikale begeleiding
zorgde. De decorgroep onderscheidde
zich door vakmanschap. De grime
werd verzorgd door Ina Eskes en dhr.
Jurriens. Bennie Schoenaker was de
man van het licht en geluid. De tekst-
schrijvers 'Harry Jansen, Rinus Pel-
grum en Erik Knoef hadden alle eer
van hun werk. Zijn zij niet de aangewe-
zen personen om de komende jaren
een Vordense revue qua tekst vaste ge-
stalte te geven? Het publiek dat deze
revue van Jong Gelre heeft gezien, zal
deze vraag ongetwijfeld met een vol-
mondig 'ja' beantwoorden.
Na afloop aan de revue werd het Wil-
helmus gezongen, doch velen bleven
toch nog gezellig bijeen tot in de late
uurtjes. Er was tevens gelegenheid om
een dansje te maken onder begeleiding
van organist ten Barge.

Na een zeer geslaagd solistenfestival van Sursiim Corda is de
volgende activiteit i.v.m. het 60-jarig bestaan dit jaar de sponsor-
loop van de gehele vereniging.
Wat is eigenlijk een sponsorloop? Wel-
nu, de muziekvereniging loopt als ge-
heel, dus met majorettes, minirettes en
drumband al spelend en marcherend
een zo groot mogelijk aantal keren een
vantevoren vastgestelde route. Elk lid
van de vereniging, dat meeloopt, kan
dan sponsors verzamelen, dat zijn: par-
ticulieren, bedrijven of verenigingen,
die gelden geven voor elke ronde, die
dat lid in kompleet verband loopt, bijv.
f 1,00 per ronde. Het aantal ronden is
vastgesteld op maximaal 15. Geeft een
sponsor dus f 1,00 per ronde en loopt
dat lid de 15 rondes uit, dan betaalt de
sponsor f 15,—. Wanneer 2/3 deel van
de vereniging overgebleven is, zal dit
het einde van de sponsorloop beteke-
nen. Een deskundige jury beoordeelt
het geheel.

De route van de sponsorloop is als

volgt: Kerkstraat, Insulindelaan,
Dorpsstraat, Kerkstraat. De heer van
Savooyen, een deskundige op het ge-
bied van dit soort evenementen zal
deze middag als speaker fungeren.
De deelnemende leden worden ver-
zocht hun sponsorkaart met de namen
van de sponsors die middag voor de
rondgang in te leveren bij de telkom-
missie ter plaatse. Als aansporing is er
voor het lid, dat de meeste sponsors of
gelden verzameld heeft, een leuke
prijs. Ook de sponsors, die f 0,50 per
ronde of meer of ineens een bedrag
van f 5,— of meer geven, krijgen een
leuk aandenken aan dit jubileumjaar
van 'Sursum Corda'.
Laten we hopen, dat de weergoden de
vereniging gunstig gezind zijn. Mocht
het echt 'bar slecht weer' zijn, dan
wordt de happening verschoven naar
de middag van 19 mei a.s.

Op vrijdagmorgen 18 mei a.s. vertrekt een stoet wandelaars van
het Gemeentehuis van Holten naar Laren (15 km). Na een rust-
tijd bij herberg "t Langenbaergh' gaat het 's middags verder naar
Hotel Bakker (13 km) langs allerlei sluipweggetjes, verrassend
zelfs voor diegenen die de streek goed kennen. Dat geldt nog
meer voor de etappe van 1D mei die 's morgens op pad gaan vanaf
hotel Bakker. Men dient wat eerder te komen om tijd te hebben
voor de inschrijving, hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de etap-
pe Laren-Vorden. Op 19 mei loopt men van Vorden naar hotel de
Graafschap in Doetinchem (24 km).

wijl het vertrek op 19 mei hopenlijk
(voor de 2e maal) wordt opgeluisterd
door de klanken van 2 jachthoorns be-
speeld doorjachtopzieners in uniform,
ledere rechtgeaarde Vordenaar en
Wichmonder kan het onmogelijk laten
om op 18 en/of 19 mei het ene been
voor het andere te zetten; ja toch?! De
Pieterpad M.E. kost veel geld, toch is er
mede door steun van velen ieder jaar
ene bedrag overgebleven dat besteed
wordt aan één of ander milieuvriende-
lijk plan. In 1990 is dat 'Plan Ooievaar'.
Dat is een streven langs onze grote ri-
vieren en uiterwaarden weer stukken
'Ooibos' te laten ontstaan. Eén van de
dingen die daardoor misschien verwe-
zenlijkt kunnen worden is de terugkeer
van de zwarte ooievaar. Misschien heb-
ben jullie al gezien dat een ooievaars-
paar (uit Voorst?) is neergestreken op
de schoorsteen van de steenfabriek aan
de linkeroever van de IJssel t.o. de
Marshaven.
Donateurs van de Stichting Pieterpad
Milieu Estafette kunnen hun bijdrage
storten op het rekeningnr.
31.60.23.035 bij de Rabobank NW
Groningen. Het gironr. van de bank is
884327. Informatie: postbus, 9967 ZG
Eenrum, tel. 05959-1483 of bij Ab
Turfboer 05752-1298.

Vorig jaar heeft de vertegenwoordiger
voor Vorden van de Stichting Pieter1

pad Mil. Est. A. Turfboer, van het lan-
delijk bestuur gedaan gekregen dat er
bij de 6-sprong bij kasteel 't Zelle een
autobus klaar stond die de deelnemen-
de Vordense en Wichmondse kinderen
terugbracht naar het kerkplein in Vor-
den. Ook volwassenen die 24 km te veel
is maakten daar gebruik van (ca. 10
km). De dagetappes beginnen en ein-
digen bij een café, hotel, herberg.
Er zijn deelnemers die er meedere lo-
pen en daar overnachten. Dat is alleen
aan te bevelen als je ervaring hebt,
vooral voor wat betreft schoeisel. La-
ren-Vorden of Vorden-'t Zelle haalt
iedereen; dat is gewoon een fikse wan-
deling, die je bovendien in je eigen
tempo doet. Ook voor de kosten hoeft
niemand het te laten, het vervoer terug
is gratis. De hele tocht is 464 km lang,
vertrekt op 12 mei uit Pieterburen en
eindigt op 26 mei bij de St. Pietersberg
bij Maastricht. Vorden heeft geboft dat
men als etappeplaats gekozen is en dat
de stoet in het weekend langs komt.
Men heeft voor de vierde maal een ver-
zoek bij de gemeente ingediend mevr.
van Zantvoort in Achterhoeks kostuum
te mogen uitnodigen de gasten te ver-
welkomen met harmonicamuziek. Ter-

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Gehaktragoüt met maïs
Voor dit gerecht heeft het Amerikaanse gerecht Tndian corn stew' model
gestaan. Het recept is aangepast omdat het Amerikaanse gerecht niet
helemaal aan onze Europese smaak voldoet. Het heeft daardoor en Ita-
liaans tintje, gekregen en zal bij liefhebbers van de Italiaanse keuken dan
ook zeker in de smaak vallen.
Benodigdheden: Reken voor 4 personen op 500 gram rundergehakt en
100 gram salami aan één stuk. Verder heeft u nodig: 2 a 3 potjes of blikjes
maïskorrels (samen ca. 600 gram), 2 uien, 2 dl gezeefde tomaten (pomo-
doro passato), olijfolie, gedroogde tijm en gedroogde oregano.
Bereiding: Laat de maïskorrels in een vergiet uitlekken. Snipper de uien
en hak de salami tot kruimels. Verhit in een pan met dikke bodem (of in
een wok of wadjan) 3 eetlepels olie. Fruit er onder voortdurend roeren en
omscheppen de gesnipperde uien in tot ze glazig zien. Voeg het gehakt
er aan toe en laat alles zolang, onder voortdurend omscheppen, bakken
tot het gehakt een bruine kleur heeft gekregen en in kruimels uiteen zijn
gevallen. Schenk er 2 dl kokend water (of bouillon) en 2 dl gezeefde
tomaten bij. Strooi er '/., theelepel gedroogde tijm en l theelepel ge-
droogde oregano over. Roer alles goed door. Laat alles 10 tot 12 minuten
heel zachtjes pruttelen. Schep er daarna de salami en de maïskorrels
door. Voeg naar eigen smaak en inzicht wat zout en/of peper toe. Dien
het gerecht op zodra de maïskorrels door en door warm zijn geworden.
Strooi er eventueel wat fijngesneden bieslook over.
Tip: geef er een komkommersalade met radijsjes en lekker knapperig
stokbrood bij. U kunt eventueel 1/3 deel van de maïskorrels vervangen
door gekookte doperwtjes.
Bereidingstijd: ± 20 minuten — Energie per portie: ± 1700kJ (405
kcal).



F.Jansen Loodgietersbedrijf
breidt uit niet elektrotechniek

installatiebedrijf
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Na 10 jaar succesvol zijn loodgietersbedrijf te hebben gedreven heeft F.Jansen onlangs stappen
genomen om het bedrijf drastisch uit te breiden. Door overname van het elektrotechnisch installa-
tie-bedrijf van de firma Dekker in Vorden kan men nu een aanmerkelijk completer pakket diensten
aanbieden. Deze overname heeft per l mei plaatsgevonden. Met ingang van die datum heeft het
bedrijf dan ook een nieuwe naam gekregen: F.Jansen Installatiebedrijf.
'Wij merkten steeds vaker, dat onze
klanten het liefst een complete service
wilden', /egt F. Jansen. 'Men wilde
graag door een vertrouwd bedrijf een
complete installatie laten verzorgen.
On/e onderneming heeft in de afgelo-
pen tien jaren een goede naam opge-
bouwd. Om on/e klanten ook de ko-
mende tien jaren weer optimaal van
dienst te kunnen zijn, hebben wij ge-
ineend opnieuw te moeten investeren
in uitbreiding.'
Door de overname van het elektrotech-
nische bedrijf van de firma Dekker kan
worden geprofiteerd van de goede
naam, die de/e onderneming in Vor-
den en omgeving heeft opgebouwd.
Ook aan de klanten van de firma Dek-
ker kan de heerjansen nu een aantrek-
kelijke extra service bieden. Speciaal
voor het elektrotechnische gedeelte
van de werk/aamheden heeft F.Jansen

een specialist aangenomen in de per-
soon van de heer B. Ruiter. Deze mede-
werker gaat het elektrotechnische ge-
deelte leiden en zorgen, dat de hoge
kwaliteitsstandaard van het bedrijf ge-
garandeerd blijft.
De combinatie van loodgieters- en
elektrotechnisch bedrijf biedt klanten
een complete service aan op het gebied
van onderhouds-, verbouwings- en
nieuwbouwwerk/.aamheden.
Klanten kunnen bij Jansen terecht
voor zaken als gastechnische installa-
ties, drinkwaterinstallaties, elektrotech-
nische installaties voor zowel woning-
bouw als industrie, cv-installaties, hy-
drofoor installaties, sanitair, zinkwerk,
riolering, dakbedekking, onderhoud
gastoestellen, reparatie wasmachines,
reparatie huishoudelijke artikelen en
restauraties aan monumentale gebou-
wen.

Door het gebruik van een uitgebreid
wagenpark biedt F. Jansen Installatie-
bedrijf zijn klanten een snelle service.
Alle wagens zijn uitgerust met comple-
te werkplaatsen met de nodige voorra-
den.
Speciaal voor het verhelpen van nood-
situaties heeft Jansen twee snelle
bestelauto's voorzien van een sema-
foon. Het enthousiaste team van zeven
vakspecialisten zorgt voor een perfekte
afhandeling van het ondernomen
werk.

'Wij gaan^aze uiterste best doen om
onze klar^^wok in de elektrotechni-
sche sector^^timaal van dienst te zijn,
zoals we dat ook hebben gedaan in de
loodgietersbranche de afgelopen tien
jaren. We hebben immers een reputa-
tie hoog i^fcpuden', besluit de heer
Jansen, ^^r

itievaria Amnesty
GRQEP^QKDE^ Intemational

Woensdag 25 april: Winkeldiefstal:
Dooi een ondernemer uit de Dorps-
straat werd aangifte gedaan van diefstal
van een telefoontoestel ter waarde van
f 395,-. Deze diefstal moet gepleegd
zijn tussen zaterdag 21 april en woens-
dag'25 april.

Donderdag 26 april: Overbeladen
aanhangwagen: De politie zag op de
Ruurloseweg een personenauto rijden
met daarachter gekoppeld een aan-
hangwagen, die ' tot aan de nok' gevuld
was met oud ijzer. Na controle en we-
ging bleek een en ander niet te klop-
pen. De aanhangwagen was veel te
/.waai beladen, verder waren er diverse
gebreken aan de aanhangwagen. Door
de technische afdeling van de verkeers-
groep werd een remproef gedaan met
het betreffende voertuig.
Resultaat: Na een remproef bij een
snelheid van 25 km per uur begon de
combinatie reeds te scharen. Dit had
dus grote gevolgen kunnen hebben
wanneer de bestuurder een noodstop
had moeten maken. Voordat de be-
stuurder zijn weg kon vervolgen is eerst
alle lading van de aanhangwagen over-
geladen op een andere deugdelijke
aanhangwagen.

Vrijdag 27 april: Diefstal damesfiets:
Vanuit de stalling bij het NS s ta t ion
werd een damesfiets, een zogenaamde
'oma-fiets ' gestolen.

Zaterdag 28 april: Aanrijding met ge-
wonde: Op de Koekoekstraat in Viei ak-
ker raakte een 78-jarige bestuurder uit
/utphen, de macht over het s tuur kwijt
van z i j n personenauto. Hij kwam met
z i jn voertuig in de berm terecht en bot-
ste tegen een boom. De bestuurder is
naar het ziekenhuis gebracht met een
hoofdwond en mogelijke gebroken of
gekneusde ribben. De auto werd bij de
aanrijding geheel vernield.

Zondag 29 april: Aanrijding met mate-
riële schade: Op de Zutphenseweg
moest een inwoonster uit Eibergen
sterk afremmen voor een loslopende
hond, die de weg overstak. Tijdens dit
afremmen verloor zij de controle over
haar personenauto, waarna het voer-
tuig enkele malen rond de as draaide.
De auto kwam tegen een hectometer-
paal tot stilstand. Eventuele getuigen
worden verzocht zich te melden bij de

politie. De eigenaar van de hond is nog
niet bekend geworden.
Aanrijding met materiële schade waar-
bij de dader is doorgereden: Van een
52-jarige man uit Zutphen werd een
personenauto beschadigd aan de
Oude Zuthpenseweg te Vorden. De
auto, een rode Volkswagen Golf, stond
geparkeerd bij de voetbalvelden te Vor-
den, tegenover de oude ingang. De
aanrijding moet gebeurd zijn tussen
13.30 en 10.15 uur. De politie verzoekt
eventuele getuigen van dit voorval zien
te melden.

Maandag 30 april: Aanrijding met ma-
teriële schade: Tijdens zeer dichte mist
reed een 23-jarige automobilist uit Kla-
renbeek tegen de wegafzetting, die met
het oog op de komende Koningingin-
nedag, op de Zutphenseweg was ge-
plaatst. De vooraanduiding (d.w.z. ver-
lichting/knipperlichten) was nog niet
geplaatst aangezien de gemeente nog
bezig was met het installeren hiervan.
De schade zal via de gemeente gere-
geld worden door de betrokken be-
stuurder.

Dinsdag l mei: Diefstal van fietsen: Na
afloop van de festiviteiten m.b.t. Ko-
ninginnedag, werden er vanaf de par-
keerplaats voor de kerk in de Dorps-
straat, 2 fietsen ontvreemd. Een heren-
fiets, zogenaamde toerfïets, peugeot,
kleur wit. Een damesfiets, zogenaamde
omafïets, merk Gazelle. Vermoedelijk
zijn deze fietsen 'geleend' door aange-
schoten bezoekers van de festiviteiten.

Algemeen: Terugkijkend op een zeer
zonnig Koninginnedag kan de politie
spreken van een rustige dag. Er deden
zich geen ongeregeldheden voor. Hier
en daar sneuvelden in de Dorpstraat
wel enige bierglazen, het was verder
echt gezellig druk op alle tenasjes. In
het dorp Vorden was het goed verblij-
ven.
De laatste tijd krijgt de Rijkspolitie te
Vorden regelmatig klachten over de
overlast van hondepoep her en der in
het dorp. Deze hinderli jke overlast is
toch zo gemakkelijk op te lossen door
de eigenaren van de honden, dooi hun
honden de behoefte te laten doen in de
goot of het met behulp van een klein
schepje daar te deponeren waar een
ander er geen last van heeft.

Op maandag 7 mei is er gelegenheid
van "Schrijven voor gevangenen".
Er kan geschreven worden voor de vol-
gende 3 gewetensgevangenen.

Muhammad Nabil Salem uit Syrië,
werd na een nationale staking van één
dag die opriep tot politieke hervormin-
gen en van schending van de mensen-
rechten op grond van de noodtoe-
stand, gearresteerd in maart 1980 en
wordt zonder aanklacht of proces vast-
gehouden. Hij is gehuwd en heeft drie
kinderen.

Al-Tyani Al-Taïeb uit Soedan is 65 jaar
oud en wrodt sinds juni 1989 zonder
proces vastgehouden, amnesty is van
mening dat hij uitsluitend wordt vast-
gehouden vanwege zijn geweldloze
politieke opvattingen en activiteiten.

Pater Nguyen Thadeus van Ly werd in
1983 gearresteerd en tot 10 jaar gevan-
genisstraf veroordeeld na pogingen
een illegale pelgrimstocht te organise-
ren.

Thuisschrijven kan ook, bel voor infor-
matie telefoon 3391.

AGENDA
MEI:

2 HVG Linde, eigen avond.
4 Open Tafel, SWOV.
7 ANBO, Jeu de Boule en

Klootschieten op camping 'De
Goldberg'.

8 Open Tafel, SWOV.
H Soos Kranenburg.
< > HVGWichmond, f i l m a v o n d .

K) PCOBindeWehme.
11 ANBO, Inleiding door diëtiste

Trudy Tolkamp over 'Eten wij
gezond?'

11 Open Tafel, SWOV.
14 ANBO, Klootschieten op camping

'De Goldberg'.
15 Open Tafel, SWOV.
15 NCVB Vorden, Vrouw in Europa.
15 KPO Vierakker, 40-jarig jubileum.
16 ANBO, Fietstocht vanaf

Dorpsplein.
l ti HV(. Wichmond, reisje.
16 HVG Dorp, verrassingsavond.
16 Plattelandsvrouwen Vorden.

17 HVG Wildenborch, eigen avond.
17 Bejaardenkring Vorden,

Dorpscentrum.
18 Open Tafel, SWOV.
19 Sorbo, Regionaal

jeugdvoetbaltoernooi.
20 Achtkastelen

jeugdvoetbaltoernooi.
20 Voorjaarstocht VRTC, afstanden

40-80-120 km. Start: 'De Herberg'.
21 ANBO, Klootschieten op camping

'De Goldberg'.
22 Open Tafel, SWOV.
22 Soos Kranenburg, politie.
24 ANBO, Fietstocht met picnic v.a.

marktplein.
25 Open Tafel, SWOV.
26 5e Int. Sorbojeugdtoernooi.
27 5e Int. Sorbojeugdtoernooi.
27 KPO Vierakker, 40-jarigjubileum.
28 ANBO, Klootschieten op camping

'De Goldberg'.
29 Open Tafel, SWOV.
29 Plattelandsvrouwen Vorden,

fietstocht.
30 HVG Wichmond, slotavond.
30 Bejaarden middag, Vierakker-

Wichmond.

JUNI:
l Open Tafel, SWOV.
5 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
5 Open Tafel, SWOV.
7 Bejaardenkring Vorden.
8 Open Tafel, SWOV.

l O Fancy-fair, Vierakker.
12 Open Tafel, SWOV.
15 Open Tafel, SWOV.
19 Open Tafel, SWOV.
19 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
19-20-21-22 Zwemvierdaagse Vorden.
22 Open Tafel, SWOV.
25-26-27-28 Avondvierdaagse Sparta,

Vorden.
26 Open Tafel, SWOV.
27 Bejaardenmiddag, Vierakker-

Wichmond.
29 Open Tafel, SWOV.
30 Ophaaldag, Prettymarkt Vorden,

Zwemver.

SPORT- nieuws

Uitslagen SV Socii
26-4
Gorssel l - Socii l 1 -2

28-4
Socii l - Steenderen l 1 - 1
Socii 2 - Zutphen 2 2 - 1
De Hoven 4 - Socii 3 ^^ 5 - 6
De Hoven 6 - Socii 5 ^^ 4 - 3
Steenderen 5 - Socii 6 2 - 3

Jeugd 25 - 4
Socii Dl - Sp. Brummen Dl 2-2
Socii El - SHE El A 8 - 2
Sp. Brummen Fl - Socii Fr^ 5 - O

2 8 - 4
Socii Al - Harfsen Al 3 - 2
Colmschgate C2 - Socii Cl 3 -3
Almen Dl - Socii Dl 2 - 0
Wilhelmina E2 - Socii El 2 - 4
Socii Fl - Gazelle NL Fl 0 - 5

Programma
6 - 5
Nieuw Heeten l - Socii l
Loenermark 4 - Socii 2
Socii 3 - Eerb. Boys 4
Voorst 4 - Socii 4
Socii 5 - Erica '76 8
Socii 6 - Sp. Brummen 11

Jeugd
5 - 5 -1990
Socii C l -V en K Cl

Afscheid
Zondagmiddag na afloop van de water-
polowedstrijd tussen de dames 2 van
Brummen en Vorden, werd Marieke
Velhorst vanwege haar afscheid door
Arjan Mengerink, voorzitter van Vor-
den '64 in het zonnetje gezet.
Vanwege haar vertrek naar Arnhem,
vorig jaar augustus, besloot Marieke

Velhorst een punt achter haar water-
pololoopbaan te zetten. Zij heeft elf
jaar deel uitgemaakt van het eerste da-
mesteam waarvan de laatste vijfjaar als
aanvoerster. Ook heeft zij onlangs af-
scheid genomen van het bestuur van
'Vorden '64'. Arjan Mengerink be-
dankte haar voor hetgeen zij voor de
vereniging heeft gedaan. Als blijk van
waardering overhandigde hij Marieke
een geschenk onder couvert.

Mr. B.H.J. de Regt schreef
nieuw hoofdstuk in de
Ondernemerswijzer
1990/1991
Deze maand is de nieuwe Ondernemerswijzer editie 1990/1991
verschenen, een uitgave van Kluwer. Deze Ondernemerswijzer
door de Nederlandse Papierwinkel is een vraagbaak op het ge-
bied van officiële en semi-officiële regels, regelingen, voorschrif-
ten en gebruiken waar een ondernemer in het midden- en klein-
bedrijf mee wordt geconfronteerd.
Een vraagbaak wil zeggen dat het dus
geen leerboek is, maar dat men alleen
maar het antwoord hoeft op te zoeken
op de vraag die zich op een gegeven
moment in de praktijk voordoet. En
dat opzoeken wordt zo gemakkelijk
mogelijk gemaakt.
Het boek is praktijkgericht ingedeeld.
' ' De indeling in 10 hoofdstukken
gaat uit van aandachtgebieden voor de
ondernemer. Elk hoofdstuk bevat alle
relevante aspecten van zo'n aandach-
tsgebied. Daardoor zou je kunnen zeg-
gen dat de Ondernemerswijzer een stil-
le vennoot van de ondernemer wordt.
Niet alleen voor het snel /df oplossen
van problemen, maar ook om je te
kunnen voorbereiden op een gesprek
met de boekhouder, advocaat, notaris
of een andere adviseur. De onderne-
mer komt dan beslagen ten ijs, voelt
zich zeker, is eerder klaar en dat geldt
ook voor de adviseur. Zo kan de On-
dernemerswijzer zichzelf al met een
paar raadplegingen terugverdienen.
De Ondernemerswij/.er is o. a. daarom
zo praktisch, omdat er vele modellen in
staan van allerlei brieven, verzoek-
schriften en andere dokumenten.
Klaar voor in vullen. Dat invullen kan
nog gemakkelijker, namelijk in het
tekstverwerkingsprogramma op de

personal computer. De meeste model-
len zijn namelijk samen met een flink
aantal extra modellen op een Diskette
gebracht.
Het belangrijkste nieuws van de editie
1990/1991 'is dat daarin een heel
nieuw door Mr. de Regt geschreven
hoofdstuk 'Financiering en Admini-
stratie' is opgenomen. In het onder-
deel A. Financiële planning, vindt men
de hulpmiddelen voor de eigen over-
wegingen, bijv. bij de start van een on-
derneming. B. Krediet, behandelt de fi-
nancieringsbronnen. C. Administratie,
is een geheel nieuw onderwerp in de
Ondernemerswijzer, dat vooral de wet-
telijk verplichte administratie uiteen-
zet, terwijl D. Financiële verslaglegging
de ondernemer op weg helpt bij de be-
drijfsmatige i n terp relatie van cijfers.
In de zomer van 1988 publiceerde Mr.
B.H.J. de Regt samen met zijn kantoor-
genoot Mevr. Mr. M.Cl. van Zaaijen-
Bosma een boek over de juridische as-
pecten van de diverse samenwerkings-
vormen in de fysiotherapie. In septem-
ber a.s. zal van zijn hand een bijdrage
verschijnen op het gebied van 'Admi-
nistratie en Automatisering' in het
Handboek Vrije-beroepspraktijk, een
uitgave van de wetenschappelijke uit-
geverij Van Loghum Slatenis.

Open tafel voor ouderen van
55 jaar en ouder
Anderhalfjaar geleden is de open tafel van start gegaan. De open
tafel is bedoeld voor mensen vanaf 55 jaar die het prettig vinden
om samen met anderen de maaltijd te gebruiken. Men kan er
terecht op dinsdag en vrijdag.
De ervaringen van de gebruikers zijn
positief. Eén of twee keer per week naar
'de Wehme' om daar samen met ande-
ren een maaltijd te gebruiken blijkt erg
gezellig te zijn. De gastvrouwen zorgen
ervoor dat de tafel feestelijk is gedekt
en dat de maaltijd geserveerd wordt.
Niet alleen de maaltijd is goed ver-
zorgd echter; het is ook een gelegen-
heid om andere mensen te ontmoeten
en een praatje te maken. Hopenlijk
een reden om ook eens een kijkje te
nemen bij de open tafel, want een be-

kend spreekwoord zegt 'Hoe meer zie-
len, hoe meer vreugd' en dat geldt ook
voorde open tafel.
Wanneer men hier gebruik van wil ma-
ken, moet men dit een dag van tevoren
reserveren bij 'de Wehme'. Met diëten
kan rekening gehouden worden, als
men dit erbij vermeld.

Voor meer informatie kan men terecht
bij verzorgingshuis 'de Wehme', tel.
1448 of bij de Stichting Welzijn Oude-
ren Vorden, tel. 3405.

Vordens tennispark
Het zondag senioren mixteam l en de
op dezelfde dag competitiespelende
junioren lijken hun Ie plaats in de
poules ook dit weekend te hebben kun-
nen handhaven. Het seniorenteam
o.l.v. captain Geert Ubink dwong
wederom een forse overwinning af.
Ditmaal was het team uit Rijssen het
slachtoffer door met 6-2 te verliezen
van het Vordens team. Het junioren
mixteam o.l.v. captain Pamela Bran-

denbarg trok eveneens de victorie naar
zich toe, ofschoon de tegenstanders op
papier over sterkere spelers (D2!) le-
ken te beschikken. Het Vordens team
versloeg op eigen terrein het team uit
de Stoven met 6-2.
Uitslagen: Vorden dames l-de Stoven 2
2-4; Veldhoek 1-Vorden dames 2 1-5;
Vorden dames 3-Wehl 4 2-4.
Junioren: Vorden jongens l (cat. 3)-
Epe l 0-6; Vorden Jongens l (cat. 2)-
M all. Molen 0-6.
't Braamveld l-Vorden dames l 4-0;
Vorden mix l-Altec l 2-3; Vorden mix

2-Welgelegen 2 1-4; Vorden mix
3-Berkson 2 4-1; De Does l-Vorden
mix 4 2-3; Winterswijk l-Vorden heren
l 3-3; Braamveld 2-Vorden heren vet. l
1-5.

Lochem 1-Vordenjun. mix l 3-2; Vor-
den Jongens 1-Lochem l 2-4.
Zutphen l-Vorden heren l 6-0; Vor-
den heren 2-Boerehofstee l 1-5;
Voorst l-Vorden heren 3 4-2; Vorden
mix l-Rijssen 3 6-2; Park Braband
4-Vorden mix 2 6-2; Vorden mix jun.
l-de Stoven 2 6-2.

Groot Jebbink

Heren l team VTP in nieuwe trainingspakken verstrekt door sponsor autobedrijf Groot-
Jebbink. V.l.n.r. Ruud Ubink, Paul Wijers, Vincent Colenbrander, Stefan Voskuilen, Mark
Karmiggelt, dhr. Groot Jebbink.
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