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Zonovergoten Koninginnedag in Vorden

Golstein schutterskoning
De meeste deelnemers aan het traditio-
nele vogelschieten tijdens het Oranje-
feest in Vorden kwamen Koninginnedag
slechts aan een schot toe. Binnen vijf
kwartier had Johan Golstein de houten
vogel reeds naar beneden gehaald. Daar
tegenover stond het ringsteken per dog-
kar dat dit keer ongekend spannend ver-
liep met uiteindelijk twaalf dames en he-
ren in de barrage. Uiteindelijk werd Jaap
Korenblek winnaar.

Het Koninginnefeest in Vorden begon
vorige week dinsdagmorgen met een au-
bade bij kasteel Vorden waar burgemees-
ter Kamerling de loftrompet op ons ko-
ninklijk huis afstak. In het Dorpscentrum
was voor de kinderen een feestprogram-
ma georganiseerd, terwijl er 's morgens
oriëntatieritten en verschillende volksspe-
len op het programma stonden. Inline
Skate Vorden organiseerde onder veel
bekijks een demonstratie, terwijl ook
Indoorsport Vorden demonstraties gaf.
Vanaf half een 's middags had op een po-
diumwagen op de hoek van de Raad-
huisstraat en de Dorpsstraat het ABN
Amro Rockfestijn plaats. In totaal traden
er drie bands op. Met name de band
Rhavage die het spits afbeet, verzorgde

een zeer "fris" optreden. De wedstrijd om
de sterkste man van Vorden kwam te ver-
vallen, nadat enkele deelnemers zich had-
den afgemeld. Volgens voorzitter Johan
Norde van de Oranjevereniging bleven er
daardoor te weinig deelnemers over. In
plaats daarvoor werd er een wedstrijd
vrachtwagen trekken gehouden. Deze
wedstrijd werd gewonnen door Jannic
Keune. Als tweede en derde eindigden
respectievelijk Harold Kolkman en John
Grutten. Het Oranjefeest in Vorden werd
afgesloten met een lampion-optocht voor
de jeugd en een groots vuurwerk dat
werd aangeboden door Daewoo Garage
Groot Jebbink.

De uitslagen van het vogelschieten waren
als volgt: l Johan Golstein (koning); 2 Jan
Memelink kop; 3 Jan Abbink rechtervleu-
gel; 4 Marian Buunk linkervleugel; 5 Eljo
Kip, staart. Dogcarrijden: l Jaap
Korenblek; 2 Willy Schouten;3 Henk
Schouten; 4 Joke Harmsen; 5 Janny
Westerveld. Orientatieritten: l A. Honig;
2 t' Olde Hoge 11; 3 Atema t'Jebbink;4
Renske Lane^-den; 5 familie Stertefeld.
Buksschieterl^>ersonele baan: l Jan
Abbink; Idem vrije baan: A. Tiessink, 2.
D. Besselink, 3. Wim Vreeman.

Eerste exemplaar voor burgemeester Kamerling:

Presentatie van Botrderij-
en veldnamenboek Vorden
Burgemeester E.J.C. Kamerling ontving
vorige week donderdag in de raadszaal
van het gemeentehuis het eerste exem-
plaar van het boek "Boerderij- en
Veldnamen in Vorden". Dit boek is een
uitgave van de Mr. H.J. Steenbergen-
stichting en het Staring Instituut. De in-
formatie voor het boek is verzameld
door de Vordenaren R. Kater, J. van den
Broek en B. Bargeman. Het drietal is lid
van de oudheidkundige vereniging "Oud
Vorden".

Het vorige week gepresenteerde boek is
de vijfde in de reeks van het Staring In-
stituut. Eerder verschenen er al soortgelij-
ke uitgaven van Hengelo (1988), Warns-
veld (1991), Winterswijk (1992) en Borcu-
lo (1995). Het Vordense boek bevat ruim
drieduizend namen van boerderijen en
velden in onze gemeente. In totaal is er
dertien jaar gewerkt aan deze uitgave. De

inventarisatie van de boererij- en veldna-
men kwam tot stand nadat R. Kater, J.
van den Broek, en B. Bargeman honder-
den inwoners van Vorden hadden be-
zocht en ondervraagd. Deze lijst van in-
formanten staat ook in het begin van het
boek vermeld.

Nadat burgemeester E.J.C. Kamerling vo-
rige week het eerste boek ontving, wer-
den er nog twee boeken uitgereikt door
het Staring Instituut. Het tweede exem-
plaar "Boerderij- en Veldnamen in
Vorden" ging naar direkteur J. Krooi van
de Rabobank Hengelo-Steenderen-
Vorden. Deze bank maakte door middel
van een subsidie de uitgave van het boek
mogelijk. Het derde exemplaar werd ui-
gereikt aan voorzitter H.G. Wullink van
de Oudheidkundige Vereniging Vorden.
Het boek is vanaf deze week te koop bij
boekhandel Loga.

Aanlevering
advertenties

In verband met Hemelvaartsdag
verzoeken wij verenigingen en adverteerders
hun berichten en advertenties in te leveren

op woensdag 15 mei vóór 12 uur.

De redaktie

WEEKENDDIENSTEN

Hervormde Gemeente
Zondag 12 mei 10.00 uur ds Droppers ui t Winters-
wijk. Er is zondagsschool.
19.00 uur gez. jongerendienst in het Achterhuus, ds.
van Doorn.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 12 mei 10.00 uur ds. G.H. Verhaere, Lochem.

Kapel de Wildenborch
Zondag 12 mei 10.00 uur ds. Westerink.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 12 mei ds. H.A. Speelman, bevestiging ambts-
dragers. 19.00 uur gezamenlijke jongerendienst in
het Achterhuus, voorganger ds. van Doorn.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 11 mei 18.30 uur Eucharistieviering, volks-
zang.

RK Kerk Vorden
Zondag 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering. Eerste H.
Communie, m. m. v. de Vordering.
Weekendwacht pastores: 72-73 mei Pastoor J. La-
mers, Ruurlo, tel. (0573) 45 14 56.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 11 mei 17.00 uur Eucharistieviering, dames-
koor.
Zondag 12 mei 10.00 uur Eucharistieviering m. m. v.
herenkoor.

Huisarts 11-12 mei dr. Sterr^^Bi Schoolstraat 9, tel.
55 12 55.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder a h ;
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreek'iren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst belle^»r overleg.

Tandarts 11-12 mei W.A. Houtman, Vorden, tel.
(0575) 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 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 1030-1130, 1530-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bernhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefpon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingsrijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur .
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is
er iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag. Wij
verzoeken u dringend om op deze tijden uw recept
aan te bieden. Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur. Buiten de genoemde tijden kunt
U voor spoedeisende recepten bellen aan de voor-
deur.

Praktijk verloskundige Ri j Haggeman-Withaar, tel.
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 1 1 A.
( ^uierhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur , alleen telefonisch (0575) 40 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 oO.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar vi j telefoonnummer 06-8806
(20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Buro PW thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vri jdjg 8.30-9.30 uu r .

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7201 AB Ruur lo , tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel (0575) 54 12 22

Tafeltje Dekje Tot 10 mei: mevr. Gille, tel. 55 21 51.
Vanaf 10 mei mevr. Wolters, tel. 55 41 46, b.g.g. 55
68 75. Graag bellen voor 8 30 uur .

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel.
(0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.
(026) 445 22 20.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur ;
zondag 11.00-12.00 uur.

VW-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.30-12.30 en
16.00-18.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uur. Tel.
(0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.
Dagopvang iedere dag geopend van 9.30-16.00 uur.
Aanvraag bij SWOV B.O.S. (Bezoek Oppas Service
voor Dementerende). Aanvraag/informatie bij de
SWOV.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
54 41 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.



vraagt voor het nieuwe
seizoen

leden
voor de
competitie

Inlichtingen:
K. Schotsman, tel. (0575) 55 16 87
E. Stokkink, tel. (0575) 55 26 94

NET NIEUW VERSCHENEN

Boerderij- en veldnamen in Vorden

H. van Velzen: Un lopende hond vindt altied wat
Kookboekje (ned. zuivelbureau) lekker & pittig

Een boeketje woorden van liefde en
genegenheid voor moeder

D. Morris' babyboek
(ook voor de aanstaande moeder)

J. Redfield: het tiende inzicht
(het vervolg op de celestijnse belofte)

24.9'
29.9'

6.95

14.95

1 3 •

o o on
2 V • u

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. 55 31 00

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

O
f. Jansen
installatiebedrijf
Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

VROUWENRAAD
VORDEN

De Vrouwen Raad Vorden organiseert haar
laatste vergadering van het seizoen 95/96

op 14 mei
aanvang 13.30 uur
Dorpscentrum

Spreekster is An Stalpers
over haar treinreis naar China.

Willen dames die zich nog niet bij hun vereniging
hebben opgegeven, dit alsnog doen bij

mevr. Kamerling, tel. 55 16 00 of
mevr. Velhorst, tel. 55 16 88

designed for walking

De originele Wolky schoenen en
sandalen (v/m) vindt u bij:

-VORDEN

Dorpsstraat 4 - 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 55 30 06

ADVERTEREN
KOST GELD...

NIET
ADVERTEREN
KOST MEER!

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 -Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

arkensvfees
errassend lekker

eel keus
oordelig

LEKKER MAKKELIJK

1 kilo BAMI of NASI

soo gr BABIPANGANG
Samen voor f

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden Varkensrollade
100 gram f 1,49

Grillworst

per stuk f 5j"

SPECIALITEIT

PAMPA SCHIJVEN
5 halen

4 betalen

FRISSE ZELF-

GEMAAKTE SALADE

Ham-prei salade

100 gram f 1,49

EXTRA VOORDELIG

MAGERE
SPEKLAPJES

500 gram f 3,75

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

Gewone biefstuk
ongewoon lekker

100 gram f 2,85

Een geslaagde barbecue wij zorgen ervoor

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

Let op onze dagaanbiedingen!

5SURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG.GALLEESTRAAT10 7251 EB

'STBUS83 7250 AB-VORDEN

or uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

MONUTA
kunt U bij ons terecht. Bel (0575) 551967 voor een
afspraak of kom naar ons kantoor.

Advertentie
Aangeboden door Drukkerij Weevers

Circus Herman Renz dreigt te verdwijnen
Dat laten wij toch niet gebeuren!

Steun dit circus door mee te spelen in de
"Circus Renz Sponsor Loterij"
en bel 06-9221 (f 0,50 p/min)

Voor een tientje per maand bent u sponsor
en speelt u mee voor vele aantrekkelijke

geldprijzen en wel een miljoen.

Technische Dienstverlening

Smederij Besselink

U beft,
wij komen!

24-uurs service

Las-montage en constructiewerk voor al uw machine-onderhoud
of schadeherstel.

Tevens voor al uw siersmeedwerk op uw bedrijf, thuis, of kom bij
ons langs in de werkplaats

Koekoekstraat 10, Vierakker, tel. (0575) 44 18 25

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
teworden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

Vordens Dameskoor

AKTIE
op 9, 1O en
11 mei

• Geen gesleep met instru-
menten meer. Wij hebben
twee ruime oefenruimtes be-
schikbaar, compleet met ge-
luid, slagwerk, git- en basver-
sterker. Alpha-Entertainment
licht & geluidsverhuur (0573)
45 38 89 bij geen gehoor (06)
53 25 33 46

• Gevraagd: standhouders
voor de braderie in Wichmond
op 27 en 28 juli. Telefoon
(0575) 44 12 85

• 11 mei a.s. rommelmarkt
bij de molen Het Hoge 66, van
10.00 tot 16.00 uur. Heeft u
nog spullen (geen grote)?
Inleveren 10 mei van 17.00 tot
18.00 uur bij de molen. Af-
halen kan ook. Telefoon
(0575) 55 28 71 of 55 30 60

• TE KOOP AANGEBODEN:
fraaie haagconiferen en
dennen. Tel. (0575) 44 16 49

• Vrouw zoekt: licht huis-
houdelijk en verzorgend
werk bij ouderen om daar-
mee te helpen bij het thuis
kunnen blijven wonen. Uur-
loon f 12,50. Telefoon (0575)
55 65 30

• Te koop: witte dames-
Puch Maxi b.j. 1993. Tel.
(0575) 55 14 28

• Gevraagd: 2 judopakken
maat 160. Aangeboden: 2
judopakken maat 146 f 30,-
per stuk. Tel. 44 18 67

• Jonge werkende vrouw
zoekt: woonruimte in Vor-
den. Tel. (0575) 54 55 02 of
(0575)44 1744

• Te koop: veekar voor ach-
ter tractor voor 2 koeien. G.
Vliem, Waarlerweg 4, tel. 55
2364

• Te koop: Opel Corsa b.j.
'84, APK tot 1-'97. Tel. (0575)
55 36 05

• Gevraagd: nette scho-
lier(e) vanaf 16 jaar voor de
maand augustus om schepijs
te verkopen. Reacties na
18.00 uur tel. 55 24 71 of 55
3940

• Ter overname aangeboden:
de Morris Mini van mevr.
Idema. Nieuwprijs f 22.000,-.
Nu met nog geen 50.000 km
op de teller en een APK tot
mei 1997 voor f 4.500.-. Tel.
(0575) 55 68 14



• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeesfer E.].C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens Afspraak.

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

ERGÜNNINGEN

Op 2 mei 1996 hebben burgemeester en
wethouders vergunning verleend aan:

de heer C.G. Vliem voor het uitbrei-
den van een bedrijfsruimte'op het per-
ceel Zelledijk 7 te Vorden;

de heer F.A.J.M. van Hassel voor het
vergroten van een woning op het per-
ceel Dorpsstraat 5 te Vorden;

de heer G.T. Terpstra voor het ver-
nieuwen van een garage/berging op
het perceel Galgen-goorweg 11 te
Vorden;

de heer D. Bruil voor het bouwen van
een bedri j fsruimte op het perceel
Okhorstweg 3 te Vorden;

Bijenhofs Fijnhoutbewerking B.V.
voor het slopen van een houten bijge-
bouw op het perceel Industrieweg 2 te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid xom
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekendgemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

IJDELIJKE VERKEERSMAAT-
REGELEN

In verband met de openstelling van de
tuinen van de Wiersse op 16, 26 en 27
mei 1996 hebben burgemeester en wet-
houders besloten om op die dagen de
volgende verkeersmaatregelen te ne-
men:

instellen van m parkeerverbod voor
beide zijden van de Brandenborchweg
voor het gedeelte vanaf de Ruurlose-
weg tot aan de spoorbaan;

afsluiten van
Ie verkeer be

iersserallee voor al-
voetgangers.

LEINSCHALIG KAMPEREN LINDESEWEG 18 TE VORDEN

De heer G.J. Groot jebbink heeft burgemeester en wethouders verzocht om
een vrijstelling op grond van artikel 8 lid 2 van de Wet op de Openluchtrecreatie voor
het perceel Lindeseweg 18 te Vorden (kleinschalig kamperen).

Op dit verzoek past het college van burgemeester en wethouders de openbare voor-
bereidingsprocedure toe van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Van
16 mei tot en met 13 juni 1996 liggen de aanvraag en de ontwerp-beschikking tijdens
de openstellingsuren ter inzage op de afdeling bestuur van het gemeentehuis.
Kopieën van de ontwerp-beschikking kunt u tegen betaling van rechten verkrijgen.
Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun
zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking inbrengen. De zienswijzen
betrekt het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van een defini-
tieve beschikking.

jf WoONRIJPMAKEN VAN EEN GEDEELTE VAN DE HAMSVELDSEWEG
(VOETPAD NABIJ HAMSVELDSEWEG 5 TOT ONGEVEER 30 METER

VOORBIJ DE KERKWEIDE).

Maandag 20 mei aanstaande start het woonrijpmaken van een gedeelte van de Hams-
veldseweg. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:
- het verharden van de weg door middel van betonklinkers;
- het aanbrengen van een trottoir;
- het aanbrengen van snelheidsremmende verkeersmaatregelen.

Ook zal langs een gedeelte van de Kerkweide een trottoir worden aangebracht.
De werkzaamheden duren ongeveer drie weken, afhankelijk van het weer.
Gedurende deze periode zal de Hamsveldseweg voor het verkeer gestremd zijn. De
werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, zodat hinder voor de aanwonenden
zoveel mogelijk wordt beperkt. De groenvoorzieningen brengt de afdeling gemeen-
tewerken het komend najaar aan.

RATIS COMPOST HALEN OP DE MARKT: 24 MEI 1996

Op vrijdag 24 mei kunt u, evenals dit voorgaande jaren het geval was, gra-
tis een zak compost haler^fc de markt. Medewerkers van de gemeente Vorden staan
klaar om u een zak aan te^iken.
Het compost is gemaakt van uw eigen groene afval dat u tweewekelijks met de inza-
melaar meegeeft. Compost kunt u uitstekend gebruiken als grondverbeteraar in de
ruin.
Het doel van deze jaarlijkse compostaktie is om de inwoners van Vorden te lonen
voor de goede wijze waaj^^zij hun afval scheiden en om de inwoners te motiveren
nog meer afval te scheidewKodat het milieu nog minder wordt belast.

SV Socii viert 50-jarig bestaan:

"Wij zijn een gezonde club"
Voetbalvereniging SV Socii in Vierak-
ker-Wichmond viert dit weekend haar
gouden jubileum. De vereniging is
springlevend en voorzitter Dirk ter
Harmsel is dan ook zeer optistisch over
de toekomst van SV Socii.

"Wij zijn een zeer gezonde club en kun-
nen ons heel goed zelfstandig redden.
Als het aan ons ligt komt er dus nooit een
fusie met een van de andere voetbalver-
enigingen in de gemeente Vorden. Daar
is op dit moment ook helemaal geen
reden aanleiding voor", aldus Dirk ter
Harmsel.
Ter Harmsel reageert hiermee op een in-
terview dat ruim een half jaar geleden in
Weekblad Contact stond. Voorzitter Jos
Geerken van SV Ratti voorspelde dat er
over tien jaar nog maar één voetbalclub
in de gemeente Vorden over is. In dit ge-
sprek klaagde Geerken over de afnemen-
de betrokkenheid van leden bij de ver-
eniging. Volgens Dirk ter Harmsel heeft
de voetbalclub in Vierakker-Wichmond
hier helemaal geen last van. "Wij zijn een
echte gezelligheidsclub. De betrokken-
heid van onze leden bij de vereniging is
bijzonder groot. Kom hier maar eens op
een donderdagavond. Tijens zo'n training
loopt de helft van de leden van Socii hier
rond. Wat dat betreft mogen wij als be-
stuur niet klagen", aldus Ter Harmsel.

Voor de komende jaren heeft het bestuur
van SV Socii bijzonder weinig noten op
de zang. "We zijn bijzonder tevreden over
de huidige gang van zaken. Al hopen we
natuurlijk wel dat het fietspad naar ons
sportcomplex er snel gaat komen. Vooral
voor de fietsende jeugd is het erg belang-
rijk dat er een fietspad komt op de Lank-
horsterstraat", zegt Ter Harmsel.
Het jubileumweekend gaat op vrijdag 10
mei van start. Voor de jeugd van de
Vordense basisscholen staat er 's middags
een sportdag op het programma. De offi-
ciële receptie wordt op vrijdagavond ge-
houden in de kantine van $e vereniging.
Zaterdag 11 mei is er een jeugdspektakel
voor de jeugdleden van SV Socii dat
wordt afgesloten met een gezamenlijke
lunch. Het hoogtepunt van het jubileum-
weekend moet de voetbalwedstrijd rus-
sen Socii l en Lucky Ajax worden. Het
team van Lucky Ajax bestaat uit oud-Ajax
spelers. Welke bekende Amsterdamse
voetballers er naar Wichmond komen, is
nog niet bekend. Op zaterdagavond is er
een besloten feest voor leden, oud-leden
en plaatsgenoten in de sporthal. De
Zwoagers en Boh Foi Toch zullen zorgen
voor de muzikale omlijsting van deze
avond. Het jubileumweekend wordt op
zondag 12 mei afgesloten met een moe-
derdagbrunch en een sport- en spelmid-
dag.

dagboek!
over wat er in de

Vordense bibliotheek te beleven is

Nieuw tijdperk
Die kop lijkt misschien wat overdreven,
maar eigenlijk is het best waar: de bi-
bliotheek gaat volgende maand een
nieuw tijdperk in. Eeuwenlang waren er
alleen in paleizen en kloosters kostbare,
met de hand geschreven boeken. Toen
voncT Gutenberg de boekdrukkunst uit
en gedrukte boeken vonden op steeds
groter schaal hun weg naar bibliotheken
en huiskamers. Daarna was er lange tijd
niets nieuws tot radio en televisie voor
een revolutie zorgden: tekst en kennis
kon ook worden doorgegeven door tril-
lingen in de lucht. De video was daarna
een nieuw fenomeen: die band is eigen-
lijk een boek dat beweging en geluid
doorgeeft. En nu is er dan de CD-rom en
de CD-I, waarbij ongekende mogelijkhe-
den worden aangeboord. Tekst en ge-
luid en bewegende beelden waar je
doorheen kunt dwalen, op zoek kunt
gaan naar steekwoorden, beelden kunt
oproepen, foto's en tekeningen uit kunt
vergroten en muziek en beelden kunt
combineren en wat je maar wilt.
Als de bibliotheek vanaf volgende
maand een aardige collectie CD-roms in
huis heeft die voor uitlening beschik-
baar zijn dan kun je stellen dat er een
nieuw tijdperk is ingegaan. Wie thuis

beschikt over een CD-rom-afspeler kan
dan in de bibliotheek een CD-rom dis-
kette lenen. Die collectie huurt de biblio-
theek voorlopig van de provinciale bi-
bliotheek en elke drie maanden komt er
een nieuwe serie schijfjes. De collectie
bestaat uit drie onderdelen: er zijn re-
creatieve en informatieve onderwerpen
en er is een aantal muziekprogramma's.
De recreatieve onderwerpen bevatten
vooral spelletjes en luchtige onderwer-
pen, de informatieve diskettes geven
ongelooflijk veel en boeiende informatie
over allerlei onderwerpen en de mu-
ziekprogramma's gaan over klassieke
componisten en popgroepen. De huur-
prijs van de diskettes voor leden van de
openbare bibliotheek is f 3.50 per schijf
per week.
Hierboven is al aangegeven wat je met
een CD-rom diskette kunt doen. Het
gaat om een schat aan informatie die op
alle denkbare manieren wordt overge-
bracht. Eén voorbeeld: een diskette over
een klassieke componist vertelt de le-
vensgeschiedenis van de man en zijn fa-
milie, gaat op bezoek in de plaats waar
hij is geboren, brengt de tijd waarin hij
heeft geleefd in beeld, toont handschrif-
ten, geeft een compleet overzicht van al
zijn composities en laat orkesten en so-
listen horen die zijn werk uitvoeren.
Als volgende maand de collectie be-
schikbaar komt, zullen de titels worden
gepubliceerd. Gezien de voortdurende
groei van het aantal CD-rom afspelers in
de huiskamer verwacht de leiding van
de bibliotheek dat er voor deze nieuwe
service een flinke belangstelling zal be-
staan.

Boekanier





Gouden echtpaar Jansen

Herman Jansen (77) en Jo Jansen-Brinkerink (79) uit Vorden vieren vrijdag 10 mei hun 50-jarig huwelijksfeest.Het gouden echtpaar is sinds 1990 woon-
achig op het Zuivelhof Zl.Ze hebben het daar uitstekend haar hun zin. "Het is een fijne en rustige buurt", vertelt Herman Jansen.Oorspronkelijk komen
Herman en Jo Jansen uit de Wildenborch. "Ik heb daar bijna mijn hele leven gewoond", vertelt Herman Jansen. "Mijn ouderlijk huis staat daar namelijk
en na ons trouwen zijn wij daar bij ingetrokken. Je zult begrijpen dat mijn gedachten nog vaak afdwalen naar de Wildenborch." Herman Jansen werkte
ruim 33 jaar als medewerker bij de Nederlandse Spoorwegen in Lochem. Zijn vrouw Jo - die geboren is in Lochem - hield zich bezig met het huishouden en
de opvoeding van hun zoon en dochter. Herman en Jo Jansen hebbenen totaal drie kleinkinderen. Het gouden huwelijkfeest wordt vrijdag gevierd bij cafe-
restaurant De Herberg.. 4A Jfe '

Open Tafel yoor Oudecen

De Stichting Welzijn Ouderen verzorgt
samen met het verzorgingshuis "de Weh-
me" een Open Tafel. Deze voorziening
geeft de ouderen in Vorden de mogelijk-
heid desgewenst dagelijks de warme
maaltijd te gebruiken in "de Wehme". De
Open Tafel is bedoeld voor iedereen van
55 jaar en ouder die het gezellig vindt
om samen met anderen te eten of ge-
woon eens geen zin heeft zelf te koken.

De keuken van "de Wehme" zorgt voor
goede gevarieerde maaltijden en de vrij-
willigers van de SWOV zorgen voor een
gezellig gedekte tafel, het rondbrengen
van het eten en er bovendien voor dat ie-
dereen zich thuis voelt.Ook ouderen met
een dieet kunnen van de Open Tafel ge-
bruik maken. Indien zij dit bij de opgave
melden zorgt de kok voor een aangepast
menu.

Het keuze-menu biedt de mogelijkheid
de maaltijd zelf samen te stellen. Nood-
zakelijk is dat echter niet. Met het menu
van de dag is men verzekerd van een
zorgvuldig samengestelde maaltijd.

Voor meer informatie kan men contact
opnemen met de Stichting Welzijn
Ouderen (55 34 05).

Vrouwenraad
De Vrouwenraad in Vorden houdt dins-
dagmiddag 14 mei in het Dorpscentrum
de laatste bijeenkomst van het seizoen.
Voor die middag is fotografe An Stalpers
uit Nijmegen uitgenodigd om een
spreekbeurt te vervullen. In verband met
de wereld vrouwendagen in China heeft
zij de speciale vredestreinreis meege-
maakt vanaf Helsinki naar Beyzing.
Dames die deze middag willen bijwonen
kunnen zich opgeven bij mevrouw S.
Kamerling (55 16 00) of bij mevrouw G.
Velhorst (55 16 88).

Rodax verhuist
naar gemeente
's Heerenberg
Rodax International gaat Vorden verlaten.
Deze handelsonderneming op het gebied
van doe het zelf en vrijetijdsprodukten zal
zich in de nabije toekomst in 's Heeren-
berg gaan vestigen. Rodax International -
dat dit jaar haar eerste jubi leum viert - is
de afgelopen jaren flink uit haar |tis|(.' Be-
groeid. Het gevolg hiervan is dat het
pand op industrieterrein Werkveld te
klein is geworden. De verhuizing van Ro-
dax wordt volgens een stappenplan uitge-
voerd. In november zal het nieuwe ma-
gazijn van het bedrijf in 's Heerenberg in
gebruik worden genomen. Zodra het be-
drijfspand op het industrieterrein in Vor-
den verkocht is, zal men beginnen met de
bouw van een kantoor in 's Heerenberg.

Huursubsidie
Voor l ju l i moeten de aavraagformulieren
voor de huursubsidie over het tijdvak
1996-1997 worden ingeleverd. Woning-
stichting Thuis Best stelt haar huurders in
de gelegenheid de formulieren in te le-
veren op speciaal daarvoor te houden
spreekuren. Voor een correcte afhande-
ling dient men het formulier zo volledig
mogelijk in te vullen en een kopie van het
aangiftebiljet inkomstenbelasting 1995
mee te nemen. De spreekuren worden
gehouden op 13, 15, 20 en 23 mei en heb-
ben plaats in het kantoor aan de School-
straat lla in Vorden. Men dient vooraf
altijd contact op te nemen met Thuis Best
voor het maken van een afspraak. Zie
ook advertentie.

Welfare
De afdeling Welfare van het Rode Kruis
zal vrijdag 10 mei met een speciale kraam
op de Vordense Weekmarkt staan. Er zul-
len geborduurde- en gehaakte kleden
voor binnen en buiten, alsmede schorten,
kussens, gebreide sokken en leuke knuf-
fels worden verkocht. Van de opbrengst
wordt er weer nieuw materiaal aange-
schaft.

Hermvormde
Vrouwen
De Hervormde Vrouwengroep Wich-
mond kreeg op woensdag l mei bezoek
van de schoonheidsspecialisten Ingrid
Winters en Anja Lichtlee. Zij vertelden
over hun werk en er werden ook enkele
kleine behandelingen gedaan zoals epile-
ren, harsen en wenkbrauwen verven. De
laatste verenigingsavond van de Her-
vormde Vrouwengroep van dit seizoen
wordt gehouden op 15 mei.

Toertocht
Psychiatrisch Centrum Het Groot Graffel
houdt op zaterdag 11 mei in samenwer-
king met de fretstoerclubs De Achtkaste-
lenrijders uit Vorden en Berkelrijders uit
Borculo de 15 editie van de Graffeltoer. In
de loop van de jaren is de Graffeltoer uit-
gegroeid tot een geweldige happening.
De deelnemers kunnen kiezen uit maar
liefst vier afstanden: 35, 50, 90 en 150 ki-
lometer. De routes zijn met pijlen uitge-
zet. De start en finisch vn de Grafffeltocht
zijn bij het Psychiatrisch Centrum in
Warnsveld.
Voor meer informatie kan men bellen
met het Groot Graffel (0575-580805) of de
heer J. Jonker (0573-252872).



GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3: 44 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grond-
gebied, buro milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, ge-
durende de openingstijden,

liggen vanaf 10 mei 1996 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten op de aanvraag van:

1.
naam aanvrager:

adres:
woonplaats:

Hannover Milieu- en
Veiligheidstechniek B.V,
Postbus 174,
6710 BD Ede

adres van de werkzaamheden; Enkweg 3 te Vorden

om: een tijdelijke vergunning voor het saneren van
bodem en grondwater.

2.
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer J. Bosch,
Schuttestraat 7,
7251 MG Vorden

adres van de inrichting: Schuttestraat 7 te Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met melk-
vee en vleesvarkens

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te nouden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de direkte omge-
ving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.

BEROEP tegen het besluit kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-

besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig

bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen
in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 21 juni 1996.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovenge-
noemde termijn worden gericht aan de voorzitter van
de afdeling bestuursrecht Raad van State, wil het
besluit niet binnen 6 weken na de terinzagelegging
van kracht worden. Een niet terstond van kracht ver-
klaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door de Raad van State is beslist.

Datum: 7 mei 1996.

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester;
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden, buro
milieu, tel. (0575) 55 75 33 / 55 75 34 (doorkiesnum-
mers), fax (0575) 55 74 44.

12 mei Moederdag
bij Demi Byou vindt u prachtige

sieraden om moeder mee te verwennen.

AANBIEDING
op zilveren en doublé sieraden

25% KORTING
Demi Byou

Zutphenseweg §, Vorden, tel. (0575) 55 37 85

EXCLUSIEF, KWALITEIT, SERVICE

GEMEENTE
VORDEN

ZUIVERINGSSCHAP
OOSTELIJK GELDERLAND

Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringsschap
Oostelijk Gelderland maakt bekend, dat positief is
beschikt (onder voorschriften) op de aanvraag van
b.v. Weulen Kranenbarg te Vorden om verlening van
een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren voor het via de gemeentelijke rio-
lering lozen van licht verontreinigd grondwater,
afkomstig van een grond- en grondwatersanering op
het terrein van het tankstation aan de Enkweg 3 te
Vorden.
De beschikking, de aanvraag en de andere ter zake
zijnde stukken liggen vanaf 10 mei 1996 tot het einde
van de beroepstermijn ter inzage als volgt:
* in het kantoor van het zuiveringsschap, Lie-

mersweg 2 te Doetinchem, elke werkdag van 9.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;

* in het gemeentehuis van Vorden, bij de sector
grondgebied (bureau milieu) van de gemeente
Vorden, De Horsterkamp 12 (koetshuis) te Vorden,
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur; woensdag
van 14.00 tot 16.00 uur; tevens buiten de kantoor-
uren de openbare bibliotheek van Vorden gedu-
rende de openingstijden.

Op verzoek wordt ten kantore van het zuiverings-
schap dan wel telefonisch (tel. 0314-370111) een
mondelinge toelichting op de stukken verstrekt.
Binnen zes weken na de dag waarop de beschikking
ter inzage is gelegd, kan een beroepschrift worden
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage, door:,
a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht

tegen het ontwerp van de beschikking;
•b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de

gelegenheid advies uit te brengen over het ont-
werp van de beschikking;

c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigin-
gen die bij het nemen van de beschikking ten
opzichte van het ontwerp daarvan zijn aange-
bracht;

d. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan
worden verweten geen bedenkingen te hebben
ingebracht tegen het ontwerp van de beschikking.

Indien beroep wordt ingesteld, kan bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State een verzoek om voorlopige voorziening

Aarden gedaan.

Het Dagelijks Bestuur voornoemd,
Ir A. van den Ende, voorzitter
Mr H. van Brink, secretaris.

10 mei weekmarkt
t.b.v. welfare/
Rode Kruis
verkoop diverse handwerken

MOEDERDAG
VLAAI

f m-
APPEL

KRENTEBROOD
nu ff 4j95

Verwen moeder met verse broodjes voor
het ontbijt

VOORGEBAKKEN

HARDE BROODJES
of MAISBROODJES

f 0,60 P.st.nu

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 551384

l

Leef je uit ~<
met groenten

en/ruit

Elke dag 2 ons groenten

en 2 keer fruit

Aspergesoep

3.95ca. 900cc. NU

Leef je uit salade

200 gram 1.95

2 stuks fruit
l kiwi & l Granny

samen 95 Ct.

Bij aankoop van
250 gr. Aspergesalade

gratis kans op Aspergepan
Aanbiedingen geldig 6 t/m 11 mei

Fam J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
.Vorder

THUIS BEST

AANVRAAGFORMULIER
HUURSUBSIDIE 1996/97

Voor 1 juli a.s. moeten de aanvraagformulieren
voor de huursubsidie over het tijdvak 1996/97 wor-
den ingeleverd.
U kunt bij Thuis Best een afspraak maken voor het
stellen van vragen of assistentie bij het invullen van
een formulier.
Ons telefoonnummer is (0575) 46 14 60. De afspra-
ken worden tijdens het spreekuur afgehandeld.

De spreekuren worden gehouden in het kantoor
bij de werkplaats aan de Schoolstraat 11a te
Vorden op:
maandag 13 mei 13.00 tot 16.30 uur
woensdag 15 mei 08.30 tot 12.00 uur
maandag 20 mei 13.00 tot 16.30 uur
donderdag 23 mei 08.30 tot 12.00 uur

U dient vooraf altijd contact op te nemen met
Thuis Best voor het maken van een afspraak. Hier-
door hopen wij de wachttijden te verkorten en een
efficiënte afhandeling mogelijk te maken.



Ter gelegenheid van Moederdag 1996

waardebonnenactie tijdens de weekmarkt
van vrijdag 10 mei a.s.

Waardebonnen dienen op deze dag te worden ingeleverd tijdens de markt

Moederdagboekenen ter plekke gemaakt f 10,"

4 Geraniums
of 4 f uchsia's

Volop
kamer-
planten

DE VALEWEIDE-bloemen

Ook bij u op de mar

Uw "nieuwe" auto staat bij ons klaar!

Nissan Sunny 1.41 LX, sportpakket, zwart, bj. 01/94 25.000 km f 22.500,
Fiat Uno 45iE. getint glas, fel rood, bj. 03/91 41.000 km 112.500,
BMW 316, LPG, instel schuifkanteldak, lm velgen, grijs met, bj. 04/88 132.000 km f 10.950,-
BMW 325 E, schuifkanteldak, lm velgen, grijsmetallic, bj. 01/88 130.000 km f 12.850.
BMW 3161 m40, zwart metallic, bj. 01/90 62.000 km f 18.250.
Ford Escort 1.41 CL Wagon, trekhaak, blauw met., bj. 04/90 63.500 km 114.300.
Ford Sierra 2.0. open dak, getint glas, wit, bj. 04/88 81.000 km 17.950.-
Ford Scorpio 2.9i Chia, automaat, airco, groen metallic, bj. 1990 145.000 km 119.500,-
Volvo 460 GLE, lm velgen, trekhaak, zwart metallic, bj. 02/90 78.900 km 116.750,
Peugeot 405 GL, trekhaak, blauw metallic, bj. 03/89 84.000 km f 11.950,
Peugeot 205 Accent 1100, fel rood, bj. 02/92 61.300 km f 16.950,-
Opel Astra GS 12.0i 16V. lm velgen, schuifkanteldak, met., bj. 10/94 26.000 km f 37.750,
Opel Astra l.6i GLS Stationwagon Novablack, metalliclak, bj. 01/93 72.800 km f 28.750.
Opel Astra 1.4i Young, getint glas, nova black, bj. 01/94 30.000 km f 25.250,
Opel Vectra 1.61 GL. 5-drs., getint glas, signaal rood, bj. 04/93 43.000 km f 25.850,
Opel Vectra 1.81 GL. getint glas, bj. 01/91 94.400 km f 18.950,
Opel Vectra 1.8i Frisco, getint glas, grijs metallic, bj. 03/92 109.000 km 121.850.-

Voor een auto groot of klein
moet U in Zutphen bij Wisselink zijn.

e WISSELINK e
Zutphen: Vispoortplein 4 - tel. (0575) 51 66 46. Na 18.00 uur: tel. (0575) 45 12 28

A. HEITKONIG
T R A N S P O R T B E D R I J F - Z A N D - E N G R I N D H A N D E L

Voor al uw leveringen van zand, grind, grond en
korrelmix (gebroken puin).

A. HEITKONIG
Muizengatweg 3 - 7227 DN Toldijk - Tel. (0575) 45 14 11

ADVERTEREN KOST GELD.

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

CONTACT
een goed en

graag gelezen
blad

l
Zondag kookt
vader, hoewel?

Vleeswaren speciaal aanbevolen:

Gebraden Rosbief
100 gram

Boerenmetworst /• 79
100 gram

/•

Vleeswaren special:

Préparé du chef
100 gram 195

Keurkoopje:

500 gram Kipfilet
en 4 Gehaktballen
SAMEN
Special:

Varkenshaas
gemarineerd in bladerdeeg
100 gram

|95

95

Vers uit de grill:

2 Kippen
voor 1000

Keurslager
Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

KEURSLAGER

P.S. De enige grenzen die we hebben zijn fysiek of materieel, gedachten

hebben geen grenzen.

Moederdag
Geef moeder een kado van de

fietsenmaker b. v. een tas

een fietscomputer e.d.

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

Aanlevering
advertenties

In verband met Hemelvaartsdag
verzoeken wij verenigingen en adverteerders
hun berichten en advertenties in te leveren

op woensdag 15 mei vóór 12 uur.

De redaktie



VERRASSENDE MOEDERDAG
AANBIEDINGEN

Het allerbeste voor de allerliefste

'n Heerlijke
MOEDERDAG

SLAGROOMTAART

van 22,50 voor l %/j

ONZE SPECIALITEIT VLAAIEN

'n Traktatie is de nieuwe

BANANEN-BAVAROISE
SPECIAAL VLAAI
goed voor 12 royale punten

van 20,- voor 17,50
VERWEN MOEDER MET ONTBIJT OP BED

Wij hebben een grote sortering
verwenbroodjes om zelf af te bakken.

NIEUW: FRANSE NOTENBROODJES,
echte franse CROISSANTS en PICANTO'S

Dat wordt smullen!

ECHTE LIMBURGSE VLAAIEN
in wel 30 soorten

en al vanaf 6-
ALLES VERS VAN DE ECHTE WARME BAKKER

Deze aanbiedingen gelden van donderdag t/m zaterdag
Bestel uw vlaai of moederdagtaart tijdig s.v.p.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE
ISTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO (0573) 45 11 61

Overweg 18, Vorden
Telefoon (0575) 55 18 44

Vanaf 1 mei zijn dit onze prijzen
en openingstijden

ABONNEMENTEN
geldig vanaf heden t/m augustus 1997

Volledig lid

Dag-lid .

f 425- p.p.

f 225-p.p. ||
24.

Scholier/student f 150,- p.p. £•§

LOSSE BAANHUUR
deze prijzen zijn inclusief rackets

09.00-18.00 uur f 12,50 per 3/4 uur

18.00-00.00 uur f 22,50 per 3/4 uur

heel weekend f 12,50 per 3/4 uur

Bel nu voor informatie (0575) 55 18 44
wij zijn elke dag open tussen 09.00 en 00.00 uur

Monuta
Als de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

(0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

zo'n monstermooi boeket
met geurige verrassingen

Verder hebben wij nog veel meer
natuurlijke en lieve cadeautjes

voor moeder

rmcin
fleurig & groen

Zutphenseweg 5, Vorden, tel. (0575) 55 13 34

Zondags zijn wij gestolen

Aspergeboerderij
6De Boskamp9

Verse asperges

MARCEL HALFMAN
Hengeloseweg 15
7251 PB Vorden
Tel. (0575) 552480 of 551803

Voor Moederdag
bij inlevering van deze advertentie f 0,50/kg
korting (geldig van8-5 tot 12-5)

Henzo jubileum fotoalbum voor 600 foto's
geen 39,50, moor
7tuut»f Nostalgische reportagealbums vanaf

Achterhoekse telefoonklapper
De nieuwe collectie van Marjolein Bastin:
postpapier, kadopapier, wenskaarten, vanaf

22.50
19.95

29.95

2.95

Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. 55 31 00

DEZE WEEK BIJ EDAH EXTRA VOORDEEL
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 6/5 T/M ZATERDAG 11W96 ̂ | DEZE WEEK ALS EXTRA VOORDEEL:

DENK AAN ONZE VLEESWAARDEBONNEN MET EEN TOTAAL-
KORTING VAN FL. 155,-. DIT IS DE LAATSTE WEEK.

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

BANANEN 1000 gram van 2,98 voor

TOMATEN 1000 gram van 3,98 voor

ELSTAR APPELEN lOOO gram van 2,98 voor

IJSBERG SLA per krop van 2.49 voor

KOMKOMMER per stuk van 1,49 voor

VOOR UW ONTBIJT:

1,98
1,96
1,98
1,49
0,98

1,99

2,99

1,39

5,49

1,79
0,99

1,79
VOLKOREN TARWE met zonnepitlen

voor
«ERGEER KAAS VERS VAN HET MES:
BELEGENKAAS
1000 gram van 12.98 nor 10,98

Z.A.V. (zuurstolarme verpakking)

GRILLSPEK 100 gram an 1.99 nor 1,69

Z.A.V. CASSELERRIB
100 gram vin 2.89 voor 2,49

EXTRA VOORDEEL:

SEVENUP. SEVEN-UPLIGHTOF
SEVEN-UPICE GOU
1'/2 liter van 2,29 voor 2,09

CRISPY CHIPS
200 gram diverse smaken van 1,99 voor l .79

EDAH ENGELS DROP 400 gram van 2,49 voor

EDAH GOUDBANKET CHIPOLATACAKE
400 gram van 3,69 voor

EDAH GOUDBANKET COCOSKRANSEN
200 gram van 1,89 voor

KOOPMANS JUBILEUM BEWAARBLIK +
IPAKKWARKTAARTMIXNU
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

EDAH KIPPEBOUILLON 340 gram van 1,99 voor

CHOCO DISK melk of melk-noot 100 gram van 1.49 voor

NIEUWE FANTASTISCHE ARTIKELEN OP EEN VOLLE
SPAARKAART:

MARS IJSBEREN 4,99

NU MET VOLLE SPAARKAART GRATIS

OPAL FRUIT IJS 4,99

NU MET VOLLE SPAARKAART GRATIS

REXONA OEODORANT/SPRAY OF ROLLER 4,99

NU MET VOLLE SPAARKAART GRATIS

Voor verdere informatie, zie onze vitrinekast
voor in de winkel met bijbehorende folders.

BENT U AL IN HET BEZIT VAN DE GRATIS EDAH-CARD.
VRAAG ER NA BIJ ÉÉN VAN ONZE KASSIERES/KASSIERS

fcjah 6- BOTTERMAN B.V.
Raadhuisstraat 53 - Hengelo Gld. - Tel. (0575) 46 20 00

De 3 principes van Edah:
Prettig winkelen. Compleet assortiment

Scherpe prijzen.



Er bereiken ons nog wel eens vragen wie Contact bezorgt Hier-
onder drukken wij de lijst af .Mocht men klachten hebben, dan
kan men met hen contact opnemen.
Uiteraard kan men ons ook berichten, tel. (0575) 55 10 10.

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63

Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorie weg
Beatrixlaan
Prins Clauslaan
W. Alexanderlaan
DG Horsterkamp (behalve nr, 35)
Deldenseweg
Rondweg

Burg. Vunderinkhof
Komvonderlaan
DeDelle
Dr. Staringstraat
P. van Vollenhovenlaan
Margrietlaan
Christinalaan
Vordensebosweg

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 55 24 66

DeDoeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
HetHeijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkweg 15A, tel. 55 10 30

S. v. 's~Gravenzandestraat
H. van Bramerenstraat
H.K. van Gelreweg
Schoolstraat
Gr van Limburg-Stirumstraat

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraa t
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Tennissen, Jnlianalaan 12, tel. 55 29 60

Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein ^^
Almenseweg^P
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. c/^ 38 72
B. Galléestraat
Smidsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivelhof
het Hoge

Fam. Horsting, de Voornekamp 57, tel. 55 27 80

De Horsterkamp (alleen nr. 35)
Kerkstraat
Het Wiemelink
Rüurloseweg
DeDecanije

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

Fam. Wenneker, De Stroet 9, tel. 55 30 12
Hetjebbink
DeBoonk
HetElshof
DeHaar
De Steege
HetGulik
Het Wiemelink
Het Vaarwerk

Het Molenblick
Het Vogelbosje
De Bongerd
De Hanekamp
De Stroet
Het Kerspel
Mispelkampdijk

Verrassend Voordel i
dames V-hals pullover

actuele kleuren
normale w.w. 129. HU

bijpassende zijden shawl
nu

98,

15,
modecentrum

Temiiisen
ruurlo

Dorpsstraat 22 7261 AX Ruurlo

Telefoon : 0573 - 45 14 38

TOP 3 AANBIEDINGEN

Geldig op
8, 9, 10, 11 mei
op = op
zolang
de voorraad
strekt

Natuurlijk bij:

Koffiezetapparaat
Braun, 8 kopjes

Krultang Braun
nu met GRATIS fotocamera

3 Cilindervaas
in groen, bordeaux of blauw

nu

nu

nu

van 60.Q6

39,95

van 60,00

45,00
van 6,06

2,95

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL (0575) 55 35 66

ZONDAG
12 MEI
MOEDER-
DAG

50

*£ l

1!"
•vi«S* '̂ ^v^nnflBaaî  '̂

2%
Verwen moeder eens met een prachtige tuinstoel of een originele
Weber-barbecue.

Verder keuze in rolligbedden, relaxstoelen, ligbedden, parasols,
tuinverlichting, kussens etc.

üïïT

H BARENDSEN
Zutphenseweg 15 - Vonten - Tel. (0575) 551261

Piano voor Natuurmonumenten
De Vereniging tot Behoud van Natuur-
monumenten heeft zaterdagmiddag in
kasteel Hackfort te Vorden de fel begeer-
de piano in ontvangst mogen nemen.
Natuurmonumenten organiseert al een
aantal jaren in de van Westerholtzaal in
het kasteel voor de gehele regio tal van
culturele evenementen zoals zanguitvoe-
ringen en concerten. Helaas beschikte
Natuurmonumenten niet over een piano.
In feite een onmisbaar attribuut wanneer
het gaat om een en ander muzikaal te
omlijsten.

De Vereniging was maar wat blij dat er
plotsklaps een piano als een geschenk uit
de hemel kwam vallen. Toen de Zutphen-

se afdeling van Lions International ook
een jongerentak kreeg - De Leo-club To-
renstad Zutphen - werd deze laatste "ge-
dwongen" een charteravond te beleggen
met als opdracht geld voor een goed doel
in te zamelen. Via via kwam men ter ore
dat Natuurmonumenten in kasteel Hack-
fort graag een piano wilde hebben. Dus
werd besloten daaraan te voldoen. Een
maand geleden werd het instrument
reeds symbolisch aangeboden. Zaterdag-
middag werd de piano daadwerkelijk met
vereende krachten de van Westerholtzaal
binnengebracht.

Jan Peter Muller, voorzitter van de "Leo-
club" vond het erg plezierig deze gift

voor een goed doel te kunnen aanbieden.
Namens Natuurmonumten werd de pia-
no in ontvangst genomen door de heer
K. Vredeveld van het Distriktsbeheer
Achterhoek van Natuurmonumenten en
door mevrouw Joke te Velthuis, beheer-
der van het culturele gedeelte van Na-
tuurmonumenten in casu de van Wester-
holtzaal. De heer Vredeveld sprak in zijn
dankwoord de hoop uit dat de piano in
de toekomst veel bespeeld zal worden.

Dat kan ook, want op 9 juni kan de piano
officieel "ingewijd" worden want die
avond geeft de sopraan mevr. De Geus
uit Oosterbeek, een concert in de van
Westerholtzaal van kasteel Hackfort.

Matinee
Theater "Onder de Molen" in Linde
houdt op zondag 12 mei een matinee-
voorstelling. De schrijfster Lydia Rood
komt op deze middag een lezing geven.
Haar optreden wordt afgewisseld door
het gitaarduo Lydia Kennedy en Frans
van Gurp. Kaarten kunnen van te voren
worden gereserveerd bij het Lindese
theater. Voor rneer info: 55 69 87 of 55 64
23.

Vrouwen Medler
29 april was de laatste clubavond voor de
dames van de Vrouwenclub Medler.
Tijdens deze avond hield mevrouw Baars
een lezing over ASR Therapie. Na vele
vragen en een leuke uitleg over deze re-
flextherapie keerden de dames weer huis-
waarts.



Wooncentrum De Zon in Vorden viert zilveren jubileum:

Ik zou niet uit Vorden weg willen
Wooncentrum De Zon aan de Zutphen-
seweg in Vorden bestaat 25 jaar. De be-
woners en medewerkers van het centrum
voor mensen met een verstandelijke
handicap zijn al enkele maanden bezig
met de voorbereidingen van een groot
jubileumfeest. Er is zelfs een speciale ju-
bileumcommissie samengesteld. Aan-
staande zaterdag is het zover. In een gro-
te tent - die achter het wooncentrum
komt te staan - zullen er allerlei activitei-
ten worden gehouden in het kader van
het zilveren jubileum. Nadat muziekver-
eniging Sursum Corda 's morgens een
aubaude heeft gebracht, zullen de bewo-
ners van het centrum met een koets een
rit door de gemeente Vorden gaan ma-
ken. Aansluitend is er een lunch. Na de
broodmaaltijd staat er een receptie in de
feesttent op het programma. De Vorden-
se formatie Kas Bendjen zal tijdens deze
middag voor de muzikale omlijsting zor-
gen. De dag wordt afgesloten met een
barbecue voor de bewoners en de mede-
werkers van De Zon. Verslaggever Peter
Besselink was vorige week "op de koffie"
bij het Wooncentrum en sprak met di-
verse bewoners over "25 jaar De Zon".
Een reportage.

"Hoe is het?", vraagt bewoner Willem
Post aan mij. Willem en ik kennen elkaar
al jaren. Elk jaar komen wij elkaar elkaar
tegen tijdens het karnavalsfeest van De
Deurdreajers in De Herberg. Dat Willem
van karnaval houdt, is niet zo gek. Van
oorsprong komt hij namelijk uit Heerlen
en in het zuiden van het land hebben ze
volgens Willem het karnaval uitgevon-
den. "Ik voel me dan ook nog steeds
Limburger in hart en nieren", lacht hij.
Willem Post woont al negentien jaar in
Wooncentrum De Zon. 'En dat bevalt
hem best. Datzelfde geldt voor Geert
Gies die al 25 jaar in het wooncentrum
woont. Voor hem is het zaterdag dus
dubbelfeest.

Wooncentrum De Zon is een centrum
voor volwassenen met een verstandelijke
handicap. Dergelijke centra bestaan in
Nederland pas sinds de jaren vijftig.
Daarvoor woonden mensen met een ver-
standelijke handicap thuis of in een in-
richting. Met de komst van het wooncen-
trum werd gekozen voor een vorm van
wonen en leven, die zoveel mogelijk
overeenkomt met het wonen en leven in
de samenleving. Om dit te bereiken wer-
den de wooncentra vanaf de jaren 50 ge-
woon in de wijk of in het dorp gevestigd.
Toen in 1971 het huidige pand van De

Zon leeg kwam te staan, kocht de stich-
ting Festog dit gebouw aan begon hier
een Wooncentrum. Festog beheert meer-
dere wooncentra in Nederland.a m r

o grcHenry Barmentlo groeide op in Australië
maar verhuisde op z'n 15e naar Neder-
land. Vanaf 1974 is Henry Barmentlo
woonachtig in Vorden. De laatste jaren
woont hij niet meer in het wooncentrum
aan de Zutphens^^g maar op de depen-
dance. Dit is de naam die men heeft ge-
geven aan de woning op de Haar. Deze
woning valt ook onder de vlag van De
Zon. "Ik woon daar samen met een aan-
tal andere bewoners. Het is een hele leu-
ke buurt om te wonen. Het contact met
de buren is namelijk heel goed. Maar het
is wel de bedoeling dat ik over een tijdje
mijn eigen woning krijg en zelfstandig ga
wonen", zegt hij. Henry Barmentlo doelt
op het begeleid zelfstandig wonen. Ook
dit behoort tot de mogelijkheden. Het be-
leid van De Zon is er namelijk op gericht
om de bewoners zoveel mogelijk zelf te
laten doen. Hierbij wordt uitgegaan van

de individuele mogelijkheden van de be-
woners.
Egbert Kool is een voorbeeld van het be-
geleid zelfstandig wonen. Nadat hij enke-
le jaren op de Haar woond^weeg hij on-
langs een HAT-woning toegewezen op
het Hoetinkhof. "In het begin was dat
best wel even wennen", zegt hij. "Op de
Haar woonden we met z'n drieën en nu
moet ik alles zelf doen. H^t voordeel is
alleen wel dat je geen troej^peer van an-
deren hoeft op te ruimen", lacht Egbert.
Wooncentrum De Zon kiest voor een
vorm van wonen en leven die zoveel mo-
gelijk overeenkomt met het wonen en le-
ven in de samenleving. In het geval van
Egbert Kool is het wooncentrum daar uit-
stekend in geslaagd. Overdag werkt Eg-
bert bij de Delta in Zutphen terwijl hij in
het weekend graag mag sporten. "Ik doe
aan fitness", vertelt hi j . "Daarnaast moet
ik natuurli jk in het weekend het huishou-
den doen en de boodschappen halen.
In het weekend ben ik meestal harstikke
druk".
John Oude Eberink is adjunct Hoofd bij

Wooncentrum De Zon. Hij koos destijds
heel bewust voor het werken bij een
wooncentrum voor verstandelijke handi-
capten. "Wij proberen de bewoners zo-
veel mogelijk een normaal leven te laten
leiden. De meesten gaan overdag ook ge-
woon naar hun werk en doen hun bood-
schappen in het dorp. Dat is ook een van
onze doelstellingen. De bewoners moe-
ten zoveel mogelijk integreren in de sa-
menleving", aldus John Oude Egberink.

Dit laatste is wooncentrum De Zon de af-
gelopen 25 jaar uitstekend gelukt getuige
de vele uitnodigingen die de deur uit zijn
gegaan voor de officiële jublileumreceptie
die zaterdagmiddag wordt gehouden.

"We hebben zoveel kaarten verstuurd,
dat volgens mij het hele dorp is uitgeno-
digd. Daarom zou het heel goed kunnen
dat wij enkele mensen over het hoofd
hebben gezien. Mocht het zo zijn dat er
mensen zijn die geen uitnodiging hebben
ontvangen dan moeten ze zich even bij
ons melden".

B r i d g e
Uitslagen clubkampioenschap Bridgeclub
BZR Vorden Groep A: 1. dms Van Burk/
Hendriks 56.5°/o, 2. hrn Groot Eidanus/
Kloosterman 54.7°/o, 3. mv/hr Polstra
53.1%. Groep B: 1. dms Gerichhausen/
Krukziener 53.6°/o, 2. mv/hr Ten Tije
51.8%, 3. mv Van de Vlugt/hr Gille 51.6%.

P a a r d e s p o r t
De leden van LR en PC De Graafschap
dedn op zaterdag 27 april mee aan een
concours voor paarden in Eibergen. Irene
Regelink behaalde met haar paard Kirone
een eerste prijs met 165 punten en een
vierde plaats met 161 punten in de B
dressuur. Dinsdag 30 april waren de po-
ny's aan de beurt. Hierbij behaalde
Janneke Heuvelink met Polly een derde
prijs met 153 punten in de L dressuur en
een tweed plaats met het L springen.
Cynthia Kornegoor behaalde met Tosca
een tweede prijs met 165 punten in de B
dressuur. Marina Gotink met Goof be-
haalde een eerste prijs mt 173 punten en
een tweede prijs met 162 punten in de B
dressuur. Inge Regelink behaalde met
Lady een eerste prijs met 151 punten in
de Ml dressuur.

Duivesport
Leden van de P.V. Vorden hebben met
hun duiven deelgenomen aan een wed-
vlucht vanaf St. Ghislain Hornu over een
afstand van 254 kilometer. Aankomst
snelste duif 13.13.47. Laatste binnenko-
mende duif 13.34.28. De uitslagen waren:
C.Bruinsma 1,10,11.18; A.A.Jurriens
2,6,7,9,12,13; G en H Boesveld 3;
T.Wesselink 4,8; A en A Winkels 5,15,20;
H A Eykelkamp 14.16.17; M.Olieslagej
19.

AGENDA
MEI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme.

7 NBVP Excursie Fuchsiakwekerij
7 Soosmiddag Kranenburg
8 ANBO Middagfietstocht v.a.

Kerkplein. Info, tel. 55 17 95
8 NBVP Klederdrachtgroep
8 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
9 Bejaardenkring Reisje

10 NBVP Stadswandeling Zutphen

11 Muziekuitvoering Concordia
14 Vrouwenbond Vorden Laatste verga-

dering
15 Welfare handwerken Wehme
15 HVG Wichmond, Slotavond
15 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
15 HVG dorp, Leven op de Antillen
16 ANBO Dagfietstocht met picknick

v.a. Kerkplein. Info, tel. 55 12 76
19 De Snoekbaars, seniorwedstrijden
21 NBVP Fietstocht
21 NCVB Verstoppers
21 SOS Kranenburg dhr. Gabriël over

verkeer
22 25 jarig bestaan Bejaardensoos

Vierakker
22 ANBO Middagfietstocht v.a.

Kerkplein. Info, tel. 55 17 95
22 ANBO Klootschieten 't Olde Lettink
22 Bloemschikken Floralia
23 Jaarvergadering PCOB
23 HVG Wildenborch, Folkloristisch

Verhaal
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
29 Welfare handwerken, Wehme
29 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
29 HSV de Snoekbaars, senior-

wedstrijden

JUNI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme

2 HSV de Snoekbaars, Ledenwedstrijd
"De Ring

4 Soos Kranenburg, soosmiddag
5 Floralia Bloemschikken
5 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
6 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrij-

• den
12 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den
12 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
13 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrij-

den
18 NBvP Reisje
18 Soos Kranenburg Bloemisterij binde-

rij
19 Floralia Bloemschikken
19 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
23 HSV de Snoekbaars, wedstrijd

Gorssel / Hengelo / Ruurlo / Vorden
26 Bustocht Bejaardensoos Vierakker
26 Welfare handwerken Wehme
26 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
26 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den



De openingstijden

Mensen veranderen. En hun wensen ook. Als De bank gaan wij
daar graag in mee. Daarom hanteren wij met ingang van maandag 6 mei
'andere openingstijden. U vindt ze hieronder. We hopen u met deze nieu-
we tijden nog beter van dienst te kunnen zijn .

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Vorden 13-18 uur 10-18 uur 10-18 uur 10-18 uur 10-18 uur
Hengelo (G) 13-17 uur 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur
Ruurlo 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur 10-17 uur

MOEDERDAGAANBIEDING

BUXUS
geknipte modellen in
piramidaal en bolvorm

Los vanaf f 12,50
in pot vanaf f 20,-

EXTRA AANBIEDING
OP = OP

ROZEN
per bos a 10 stuks f 7,50

bloemstuk f 15,-
verkoop rozen alleen op

vrijdag en zaterdag.

Hesselinkdijk 2
Hengelo (gld.)

Tel. (0575) 46 48 18

De ABN AMRO servicelijnen zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week,
telefonisch bereikbaar via onderstaande gratis nummers:

De ABN AMRO Beleggingslijn 06 024 07 01
De ABN AMRO Spaarlijn 06 024 07 02
De ABN AMRO Verzekeringslijn 06 024 07 03
De ABN AMRO Leenlijn 06 024 07 04
De ABN AMRO Hypotheeklijn 06 024 07 05
De ABN AMRO Vakantielijn 06 024 07 06
(Geldzaken en reisverzekeringen)

Huwelijkskaarten

DRUKKERIJ
WEEVERS

SCHARE®
heiland
KAN NIET;

ABN AMRO De bank

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 55 13 34

MoederdagaanbiedinR*»>, V-^ ^^

O D E

Vorden Zutphenseweg 29, Tel. 0575-55 19 71

Winterswijk Misterstraat 76, Tel. 0543-51 39 80

Doetinchem Dr Huber Noodtstraat 14, Tel. 0314-36 04 16

ACCOUNTANTS
BELASTINGADVISEURS

Joostenkamp 41
7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676
fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

• samenstellen en controleren van administraties
• fiscale- en bedrijfseconomische advisering
• fiscale aangiften (ook voor particulieren)
H advisering inzake ondernemingsvormen
• begeleiden van ondernemers
• juridische zaken
• personeel & organisatie

Meer info? Bel vrijblijvend.

THEO TERWEL l
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

'A/VORDEN

Overweg 18
7251 JS Vorden

Gevraagd:

AOW-er (m)
in bezit van auto

die maandag-, woens-
dag- en vrijdagmorgen
post of voorraad wil rij-
den ( plm. 3 uur per
week)

Bel (0575) 55 18 44 en
vraag naar
GREG BURRELL

WERAKKER

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

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

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

De keuze ia enorm; van klassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein. Wij zorgen ervoor dat de l i j s t
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld glas.

Kom gerust eens langs voor een goed advies

IHARMSEN
VAKSCHILDERS

I Hengelo Gld., Zelhemseweg 21
Tel. (0575) 46 40 00

Urtica Qp VA//jprorx;

De Vijfsprong maakt zich sterk voor een
ambachtelijk produkt én voor een regionaal produkt.

DEZE WEEK:

Verse Ricotta
'n zachte witte kaas

f O 9K£mj^m^9 p/100 gram

'n grote kastanje champignon

f m ^%CS"
• pdBK ï̂P p/100 gram

'n grote bos RclCÜjS

• 1p5O p/bos

Dinsdag, donderdag en zaterdag is onze winkel geopend
van 9.00 - 12.30 uur en vrijdags staan wij op de markt
te Vorden met een ruim en gevarieerd assortiment van

biologisch en biologisch-dynamische kwaliteit.

Reeoordweg 2
Vorden

Telefoon (0575) 55 34 59
Fax (0575) 55 20 30

l.v.m. Hemelvaartsdag i.p.v. 16 mei 15 mei geopend.



Biej ons
in d'n Achterhook
"He'j de grundel op de echterdeure edaon, Willem, en is 't boavenlech in de
biejkökken ok dichte?"
"Jao, jao, maak ow maor gin zörge, de inbrekkers komp t'r maor zo neet inv
D'r is trouwens toch neet volle te naaln, geld he'w neet in huus en wieters he'w
ons ok neet arm ekoch an antiek. Dus zal d'r wel gin ene de moeite nemmen
umme d'r 'n roete uut te snien". "Dan lao'w maor gaon anders heb ze in
Vodd'n de koffie al op".
Willem Vossenberg en Merie, zien vrouw, gaot elk jaor op Koneginnedag nao
Vodd'n. 't Darp waor ze tot veur 'n jaor of tiene trugge altied ewond heb. Met
heel volle plezier en 't was eur dan ok wel an 't harte egaon dat ze mossen ver-
huuzen. Maor Willem had too ander wark ekregen en waarn ze nao 'n darp in
Oaveriessel verrekken, 't Huus in Vodd'n was too oaver-enommen deur eur
dochter die al un tied met trouwplannen rondleep.
Zo zuutjesan hadn zee eur draai evonnen in 't Oaveriesselse. Zee konnen daor,
net as in Vodd'n, ok heel fi jn wandelen en fietsen. En de umgang met de
buurte was daor neet minder.
Zóas gewoon at 'n volgende generatie 't spöl oavernemt was t'r in Vodd'n in
en umme 't huus een en ander vebouwd en veranderd. Willem had daor nogal
wat moeite met ehad. Volle meer dan Merie die wel begrip had veur de
moderne ideeën van de jongeluu..
Diezelfde jongeluu hadn in bedde ok neet altied liggen slaopen. Want d'r
leepn al tamelijk gauw drie bossels van jonges um de poste.
Veural Willem was daor raozend gek met en at e in Vodd'n was trok e d'r dan
ok 'n heeln dag met op. Die waarn now onderhand al zo wiet dat Willem d'r
met de busse in kon en maakn ze daor wegwies in alles wat t'r zoal te zien
was.
En op zo'n dag as vandage, Koneginnefees, was 't na tuur l i jk helemaols wille
eur de jonges.
't Vogelschietn was al an de gange too ze Vodd'n binnenreen. De grote poorte
ston weer mooi an de opriejlane nao 't kasteel.
"'k Zie helemaols gin tribune op de weie veur 't gemeentehuus", menen
Willem.
"Och, dat kö'j jao van de weg af neet zien", volgens Merie.
Maor too zee biej de kinder de koffie op hadn en Willem met de jonges oaver
't Koneginnefees begon heurn e hoo de vörke an de stelle zat.
Behalve 't vuurwerk was t'r op de feesweie niks te doen. Alles spöln zich hier
in 't darp um de kerke af. Wat luu beweern dat dat better was veur de horeca.
Dan wodn d'r meer edronken. ^^
Willem ston dat niks an. Hee had 't op de weie altied volle ̂ Bugger evonnen.
Boavendien, too'w hier nog woonden mos t'r met alle gewela n feesweie kom-
men en now doet ze d'r niks met. Maor jao, waor zol ze zich nog druk oaver
maakn, 't wodn toch allemaole anders, biej ons in d'n Achterhook.

H. Leestman

(ADVERTENTIE)

Weekendrecept
Vlogman
Gekookte kip met garnalen
Bereidingstijd: 25 minuten.

Benodigdheden voor 4 personen:
4 kipfilets van 100 gram, l kippebouillontablet, l klein blaadje foelie, l mes-
punt verse tijm, l mespunt kurkuma, 150 gram gepelde gekookte garnalen,
2 '/: eetlepel maïzena, l groot ei, 2 eetlepels kleingeknipte peterselie, peper,
zout, wat plukjes peterselie.

Benodigd keukengerei: kookpan, zeef, steelpan met dikke of anti-aanbakbo-
dem, kleine garde, kleine litermaat, schotel.

Bereidingswijze:
1. Spoel de kipfilets met warm water af. Breng llz liter water met de bouil-

lontablet, de foelie, de tijm en de kurkuma aan de kook. Leg hierin het kip-
pevlees. Laat de bouillon in de gesloten pan 12-15 minuten zacht koken tot
de filets gaar zijn.

2. Was de garnalen goed, eerst met lauwwarm en daarna met koud water.
Laat de garnalen zeer goed uitlekken in de zeef.

3. Roer van de maïzena met 3 eetlepels koud water in de steelpan een glad
papje. Klop het ei daardoor.

4. Neem de foelie uit de bouillon als de kipfilets gaar zijn. Schenk bijna al de
bouillon in de litermaat. Houd de kip in de bodem bouillon warm.

5. Schenk de bouillon onder goed kloppen in de steelpan. Laat de inhoud
onder geregeld kloppen op de laaggedraaide warmtebron langzaam bin-
den. Laat de saus niet meer koken.

6. Schep de goed uitgelekte garnalen door de saus. Voeg daaraan de peter-
selie met naar smaak peper en zout toe.

7 Leg de kipfilets op de voorverwarmde schotel. Roer de rest van de bouil-
lon door de saus met de garnalen. Schep die over het kippevlees. Gameer
met de peterselie en dien het gerecht direct op.

Wijntip:
Schenk een frisse, fruitige witte of licht rode wijn bij deze kip met garnalen.
Appelsap smaakt ook uitstekend bij dit gerecht.

Tip van de kok:
Maak een compóte van ontpitte gehalveerde perziken uit blik of glas. Laat die
even staan in de siroop met een stokje pijpkaneel en enkele kruidnagels.
Gebruik verse perziken, maar ontdoe deze vruchten dan eerst van de schil.
Maak de saus extra lekl^^door er wat sherry en wat mosterd aan toe te voe-
gen. Geef er aardappelpcKe of rijst bi j .

slager vlogman

•^^ •̂ ^r

Dames 3 van Dash kampioen
Wereldwinkel
In het kader van de eerste Europese
Wereldwinkeldag tracteert de afdeling
Vorden van de Wereldwinkel vrijdag 10
mei de bezoekers van de weekmarkt op
een "hapje" en een "drankje" uit Afrika. In
Europa zijn er ongeveer 2.500 wereldwin-
kels. Deze hebben jarenlang onafhanke-
lijk van elkaar geopereerd of werken al-
leen op nationaal niveau samen. Door de
eerst Europese Wereldwinkeldag te orga-
niseren, zullen zij hun krachten bundelen
en bovendien hun roep om rechtvaardige
handel met Afrika kracht bijzetten.

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Het derde damesteam van Dash is dit seizoen kampioen geworden. Zij promoveren naar de promotieklasse. Staand van links naar rechts: Tmeke Elbrink,
Wilma Draayer, Mirjam Heuvelink, Carla Ponsen en Jolanda Wentink, Zittend van links naar rechts: Hetty te Winkel, Angela Vrieler, Petra Pansier,
Elly Jas en Wilma Brandwacht. Louis Bosman is de coach van het team.

Motorsport
Zaterdagmiddag organiseerde de VAMC
"De Graafschaprijders" crosswedstrijden
die een spannend verloop kenden. Door
de regenval van de afgelopen dagen was
de crosscómmissie erin geslaagd een per-
fekt "Delden" circuit te presenteren. Na
afloop reikte voorzitter Joop Wuestenenk
aan de winnaars de bloemen uit die gra-
tis beschikbaar waren gesteld door bloe-
misterij Dijkerman.
De uitslagen waren als volgt: Klasse 60
CC: l Roger Rosmalen, Neede 40 pun-
ten,^ Rik 'Broer, Gorssel 34; 3 Jasper
Schutte, Neede 30;4 Enze Polman, Neede
24; 5 Damler Eysink, Haaksbergen 24
punten. Klasse 125 CC: l Erik v.d.Kamp,
Vorden 37 punten; 2 Erwin Plekkenpol,
Hengelo 37; 3 Niek Abbink, Neede 30; 4
Stepnan Harkink, Lochem 26; 5 Arno
Linnenbank, Vorden 22 punten.
Recreanten: l Johan Braakhekke,
Barchem 40 punten;2 Martin Voskamp,
Hengelo 32;3 Joop Wuestenenk, Zelhem
28;4 Hans de Gier, Hengelo 28; 5 Tonny
Bos, Hengelo 21 punten. Superklasse: l
Stephan Braakhekke, Vorden 40 punten;
2 Marcel Bulten, Vorden 34; 3 Winand
Hoenink, Vorden 30 punten.



Zondag
12 mei:

Moeder-

ORDEN
Ruurloseweg 65a, Vorden, tel. (0575) 55 36 71

De leukste moederdag kado .̂7

Hotel Café Restaurant

'Meilink'Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2

Moederdagbuffet

:n
ZONDAG 12 MEI

AANVANG 17.30 UUR
KOUDE EN WARME GERECHTEN

ONBEPERKT

ƒ25,- p.p.

BESLIST RESERVEREN
VOLGENDE BUFFET:
20 MEI PINKSTEREN

Helmink heeft alles
in huis om moeder
eens echt te verras-
sen, ook op moeder-
dag. Op onze textiel-
a f deling vindt u een
keur aan fraaie
damasten tafellakens.
prachtige handdoe-
ken, theedoeken en
badhanddoeken in
effen kleuren of diver-
se streepdessins.
Tevens kunt u kiezen
uit een enorm assorti-

Vord
Zutphenseweg 24

Tel. 0575 - 551514• I C I . V J J / J - J J I J I

ment tafelkleden in
grote- en kleine afme-
tingen, voor ronde en
vierkante tafels.
/:'// voor moeders eigen
fauteuil of de zithoek
hebben we een hele
voorraad ronde en
vierkante sierkussens
in diverse kleuren.
Kortom, met Helmink
maak je moeder
blij, speciaal op
moederdag.

| .W. Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O |.

DE TUINEN
VAN DE WIERSSE:

Hemelvaartsdag 16 mei;
zo. 26 en ma. 27 mei

(Pinksteren) van 10-18 uur
open. Entree f 7,50 p.p.;

tot 9 jaar gratis.

PENDELBUS
NS-station Vorden-de

Wiersse-NS Ruurlo tussen
11-17 uur.

Inlichtingen 06 9292 of
VW

Woensdag 8 mei te Vorden
Woensdag 15 mei te fl/arnsveld

de jaarlijkse

geranium-

Meer dan 30 soorten geraniums en
fuchsia's met daarbij alle soorten perk-
goed.

Plaats:
8 mei Burg. Galleestraat te Vorden
15 mei winkelcentrum Dreiumme te
Warnsveld
van 10.00 tot 17.00 uur. Graag tot ziens!

Georganiseerd door de plaatselijke bloemist J.W. Elbrink

Met medewerking van Bloemsierkunst

EUGELINK
ZONWERING
KUNSTSTOFTECHNIEK

Holstraat 21, 7255 CH Hengelo (Gld.)
Telefoon (0575) 46 12 10
Fax (0575) 46 10 00

Goed bereikbaar

i Bij elke aankoop gratis koffie!

Telefoon Vorden (0575) 55 14 36
Telefoon Warnsveld (0575) 57 11 71
Breng uw eigen bloembak mee, wij planten
de door u gekochte geraniums of perk-
goed tegen inlevering van de door ons
geplaatste advertenties of strooifolder gra-
tis in potgrond

DE
PERFECTE KEUKEN

Ook Uw keuk^vindt U bij Holtslag in Ruurlo. Daar staan een 20-tal
complete keuWs voor U opgesteld in een sfeervolle entourage. U
wordt er deskundig en graag geadviseerd. Al Uw wensen kunt U in
vervulling laten gaan. Graag tot ziens bij Holtslag. Daar zijn ze in keu-
kens thuis.

Spoorstraat 28, 7261 AE Ruurlo
Telefoon: (0573) 45 20 00
Fax:0573-453317

SLAG
BOUWMATERIALEN BV

Geopend van ma t/m vrij van 8.00-17.00 uur (vrijdag koopavond). Zaterdag geopend van 9.00-13.00 uur.

A A N B I E D I N G
Speciaal voor onze AJAX-FANS

AJAX-verend vloervinyl 200 cm breed

AJAX-velourS tapijt 400 cm breed

79,-
per strekkende mtr.

159,-
per strekkende mtr.

AJAX-gordijnstof 140 cm breed

AJAX-dekbedovertrek d-pers. inki sloop)

Wilt u scoren, wees er dan snel bij en kom naar de Wonerij.

per mtr.

/-/f1" per stuk

3E WONER J
v/h Ahkersmit

Groenloseweg 9 - 7261 AM Ruurlo - Tel. (0573) 451239 - Fax (0573) 453694



n SPORT-
NIEUWS

Wielersport
_ l

Voetbal
Teuge l - Vorden l
Vorden moest vorige week voor de beker
aantreden tegen de zaterdag eerste klasse
Teuge. De gehele wedstrijd had Vorden
duidelijk een veldoverwicht. Na een
kwartier spelen werd een combinatie tus-
sen Rob Enzerinck, Mark Sueters en
Mark van der Linden door laatgenoemde
afgerond: 0-1. In de 31e minuut liet de
doelman van Teuge een schot van
Wilbert Grotenhuys Tos. Op simpele wij-
ze bracht Mark Sueters 0-2 op het score-
bord.
Na de theepauze bracht eerst Hugo van
Ditshuizen met een mooie lob de stand
op 0-3. In de slotfase bracht Dennis
Wentink met een strakke pass Peter
Hoevers in tegenstelling die geen fout
maakte en de eindstand op 0-4 bepaalde.
Door dit resultaat treedt Vorden tegen
RKPSC uit Pannerden aan voor de halve
finale. Deze wedstrijd wordt op 19 mei in
Pannerden gespeeld.

Vaassen 1-Vorden l
De eerste tien minuten had Vorden de
handen vol aan het snelle spel van
Vaassen. De sterk spelende Oscar
Olthuis sleepte de achterhoede van
Vorden er in deze eerste fase er door-
heen. Het doelpunt viel daarom aan de
andere kant. De eerste aanval van Vorden
was namelijk meteen raak. Dick Smit
kopte via een tegenstander de bal in het
doel van Vaassen: 0-1.
Na de aftrap waren de spelers van
Vorden elkaar aan het feliciteren. De
voorhoede van Vaassen kon hierdoor on-
gehinderd tot de 16 meter oplopen. John
Lievers wist hier handig van te profiteren,
waardoor de stand weer gelijk werd (1-1).
Na de theepauze werd de geblesseerde
Mark van der Linden vervangen door
Benny Wentink. Dennis Wentink ging als
gevolg hiervan in de spits spelen. Dit
pakte echter niet goed uit. Toen hij even
later zich liet afzakken naar het midden-
veld, kreeg Vorden weer greep op de
wedstrijd en creëerden diverse kansen.
Eerst een schot van Benny Wentink. Deze
ging nipt over. Even later een schot van
Wilbert Grotenhuys op de lat. Het doel-
punt viel echter aan de andere kant.
Gerrit Vosselman tekende 2-1 aan voor
Vaassen.
In het laatste kwartier drukte Vorden
door. In de 82e minuut strafte Wilbert
Grotenhuys een fout van de achterhoede
van Vaassen af: 2-2. Een paar minuten la-
ter soleerde Peter Hoevers langs zijn ver-
dediger. Hij werd binnen de zestien me-
ter gevloerd. De toegekende penalty
werd door Mark Sueters ingeschoten: 2-
3. Zondag speelt Vorden thuis tegen
Heeten.

Uitslagen
Vorden Al-Davo Al 5-0 (Vorden A kam-
pioen), Vorden Bl-Daventria Bi 5-7,
RKZVC Bl-Vorden B2 0-5, Vaassen 1-
Vorden l 2-3, WVC 3-Vorden 2 0-0,
Vorden 3-Viod 3 2-0, Vorden 4-
Lochhuizen 2 1-1, Vorden 5-SVBV 2 1-4.

Programma
Vorden El-Wilhelmina SSS El, Vorden
F3-Be Quick F2, Vorden B2-Reunie B2,
Vorden 1-Heeten l, Vorden 2-Reunie 2,
Dierense Boys 3-Vorden 3, Diepheim 2-
Vorden 4, Hoven 2-Vorden 5, Vorden 6-
Erix 7.

Jeugdtoernooien
Voetbalvereniging Vorden houdt dit
weekend twee Jeugdtoernooien. Zaterdag
11 mei staat het Nationale Sorbo Toer-
nooi voor C-junioren op het programma.
Er zullen in totaal acht teams meedoen
aan dit toernooi. Deze teams zijn inge-
deeld in twee poules. Daventria, DZC'68,
Grol en Pax komen uit in poule A. In

poule B zullen de C-junioren van
Quick'20, Warnsveldse Boys, Ridderkerk
en W Vorden om een finaleplaats gaan
strijden. Aan het eind van de middag zal
Henk de Jonge van de Nedac Sorbo
Groep de prijsuitreiking voor zijn reke-
ning nemen.
Op zondag 12 mei wordt de Acht
Kastelen Cub voor B-junioren gehouden.
Ook hier wordt er gestart in twee poules.
Quick'20, Pax, WVC en Vorden 2 komen
uit in poule A. In de andere poule spelen
Daventria, Longa'30, Warnsveldse Boys
en Vorden 1. Voorzitter Jan Rouwenhorst
van de voetbalvereniging Vorden zal de
prijzen aan het eind van de midag uitrei-
ken.
Tijdens de Acht Kastelen Cub zullen er
op de velden van W Vorden ook twee
seniorenwedsrijden worden gespeeld, 's
Morgens speelt Vorden 2 haar thuiswed-
strijd tegen Reunie 2. Dit belooft een ui-
terst spannende wedstrijd te worden aan-
gezien Vorden 2 nog kans maakt om te
promoveren naar de 3e klasse KNVB.
Het eerste elftal van Vorden speelt 's mid-
dags haar laatste competitiewedstrijd te-
gen Heeten. Vorden 3 moet zondagoch-
tend aantreden in Dieren. Wanneer
Vorden 3 de wedstrijd tegen de Dierense
Boys wint, kunnen ze evenals het tweede
elftal kampioen worden. Kortom een
spannend weekend voor W Vorden.

Ratti-AZC
Na het gelijke spel van vorige week
moest er deze zondag gewonnen worden
van AZC, de kopUeer van deze competi-
tie. Ratti stond (J^dat moment tweede
met een punt achterstand. Ratti begon ge-
lijk fel te voetballen. De eerste kans na
drie minuten werd gemist maar uit de
volgende aanval werd Patrick van

Londen gevloerd in de zestien meter. De
hierop volgende penalty werd goed inge-
schoten door Oscar Bleumink.
Uit een corner kon Jos-Schroer de voor-
sprong even later vergroten tot 2-0. Vijf
minuten voor rust werd een snelle aanval
van Ratti bekroond door een goal.
Robbie Heuvelink stuurde Patrick van
Londen de diepte in. Oog in oog met de
keepr faalde hij niet (0-3).
Na de rust ging AZC vol in de aanval,
maar de kansen die ze kregen werden
niet benut. De spaarzame aanvallen van
Ratti bleven gevaarlijk. Uit een van deze
aanvalen werd een voorzet van Patrick
van Londen in het eigen goal an AZC ge-
werkt. Ratti stond nu op rozen: 0-4. In het
laatste kwartier kwam AZC nog terug.
Eerst werd een penalty benut en daarna
schoot Erwin Weenk in eigen doel. Met
nog vijf minuen te spelen werd vervol-
gens patrick van Londen met twee keer
geel van het veld gestuurd, waardoor
Ratti de wedstrijd moet beëindigen met
tien man. Door deze winst staat Ratti nu
twee punten voor op AZC. Er moet nog
een wedstrijd gespeeld worden. Volgende
week moet Ratti uit naar Pax. Mocht er
gewonnen worden dan kan de kam-
pioensvlag in Kranenburg uitgehangen
worden.

Socii
Uitslagen: Socii E-Zutphania E 9-1, Socii
C-Daventria C 0-8, Warnsveldse Boys E-
Socii E 7-1, Steenderen-So«^-0, Socii E-
Hercules E 1-19, Labor dWocii C 4-4,
Socii B-Dinxperlo B 3-0, Socii-Veldhoek
9-2, Socii 2-Albatros 3 1-5, Steenderen 4-
Socii 4 3-0, Socii 5-SDZZ 11 0-9, Socii 6-
Witkampers 8 1-3.

Het wielerseizoen begint nu goed los te
barsten. De renners van De RTV staan bij
heel wat wedstrijen aan de start. Maar
ook in clubverband is er nog wat te doen.
Zo was er op woensdag 24 april de jaar-
lijkse tijdrit om de "Snelle Man" trofee.
De start en finish waren op de Huusweg
in Reigersvoort. Het parcours van 8 kilo-
meter moest tweemaal worden gereden.
De snelste man was dit jaar Peter
Makkink in een tijd van 24.50, terwijl
Martin Weijers twaalf seconden meer no-
dig had. wim Bosman werd derde.
Zondag 28 april was de Ronde van
Beuningen. bij de cyclosportieven ston-
den maar liefst acht RTV'ers aan de start.
Ze vielen alleen niet in de prijzen. De
wedstrijd werd gewonnen door Ben van
Egmond uit Nijverdal. Ralf Vos was de
beste RTV'er. Hij eindigde op een zesde
plaats. Bij de elite-neo-amateurs ontstond
een kopgroep van zeven man waaronder
Wim Bosman van RTV. Deze kopgroep
bleef de verdere wedstrijd domineren en
hierin moest de winaar worden gezocht.
In de eindsprint was Gerben van de
Broek uit Schijndel de snelste. Eric Cent
uit Goor werd tweede. Wim Bosman be-
haale in de eindsprint een knappe vijfde
plaats.
Dinsdag 30 april waren de RTV'ers in
verschillende plaatsen actief. In de
Oranjeronde van Tiel voor cyclosportie-
ven/veteranen behaalde Rudi Peters van
RTV een eerste plaats. In de "Acht van
IJsselstein" voor cyclosportieven stonden
Ralf en Lars Vos aan de start. Zij kwamen
niet verder dan de 16 en 17e plaats. In de
Ronde van 't Harde was het Edwin
Maalderink die vanaf het being de strijd
bepaalde. Er kwam al snel een kopgroep
van acht man met onder andere Edwin
Maalderink, Arjen Vinke en Jaap
Schepers. Edwin Maalderink deed goede
zaken, want hij pakte het klassement en
de leidersprijs. De kopgroep ging hard
door en moest daardoor in een eindsprint
uitmaken wie de zege zou pakken. Arjen
Vinke (Kampen) was de snelste voor
Rene Bovendorp (Oldebroek) en Leo
Kruger (Zwolle). Edwin Maalderink werd
vierde. Reynold Harmsen reed de wed-
strijd keurig uit in het peloton.

Meisjes C van Dash kampioen

Meisjes C is mei slim spel en een goede service kampioen geworden. Dit team belooft veel voor de toekomst van Dash. Staand van links naar rechts: Lian
Leunk, Sanne Elbrink, Carin Vlogman en Marieke Coppiens. Zittend: Annoek Fransen, Femke Grievink, Ranuda van Lingen en Eelke van Ark. De coach
van het team is Louis Bosman.
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GALL GALL
W A R

Altijd iets bijzonders.
SPECIALE AANBIEDINGEN

GELDIG T/M 11 MEI 1996

van voor

Bokma JONGE JENEVER uter 24,95
(met gratis Oranjevoetbalvideo zolang de voorraad strekt)

MOEDERDAG: 'GALL & GALL PAKT IN - MOEDER PAKT UIT

Bailey's IRISH CREAM
(per fles 5 bonus Airmiles)

TIA MARIA LIQUEUR
Dl SARONNO AMARETTO
+ gratis shawl

van voor

liter 31,95 28f

70 cl 32,95

7O cl

WIJhdAANBIEDINGEN
GELDIG T/M 11 MEI 1996

CAMP VIEJO •LANCO
Barrel Fermented 1995 (per fles 1 bonus Airmile)

nu 9y

CODORNIU BRUT ROSE
Cmet gratis afsluiter, leuk voor Moederdag)

75 cl nu

van

DOW'S PORT ruby/tourny/white 75 d 15,95

SOLÉO very special dry sherry 75 d 10,95

voor

13,95

ONZE BIERAANBIEDINGEN
prijs

12 pack in unieke luxe Grolsch koelbox

DOMMELSCH PILS, BLIK
IO x 33 cl met gratis T-shirt

BLANCHE DE NAMURE WITBIER
75 cl met gratis miniatuurtje citroenjenever 'kopstoot'
zolang de voorraad strekt!

GALLmGALL

Aanbiedingen alleen geldig bij Gall & Gall Warnsveld
Dreiumme 51 tegenover AH
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