
Uitgave: Drukkerij Weevers B.V. - Nieuwstad 12 - Postbus 22 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05752-1404
Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374 / Amrobank nr. 48.63.19.245 / Postgiro nr. 1 20 58 67

i Donderdag 22 mei 1986
48e jaargang nr. 8

LidN.N.P.
Losse mm-prijs 35 et.

Kontrakt-kortingen mogelijk.
Rubrieksadvertenties welke niet contant worden

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

VERSCHIJNT EENMAAL PER WEEK
Abonnement f 35,- (inkl. 5%BTW)

Korrespondenten:
A. Velhorst, Het Wiemelink 35, telefoon 05752-1688

Hulsebos, Ruurloseweg 112, telefoon 05752-6478

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

Voorzitter Jan van Ark tijdens slotbal voetbalvereniging Vorden

Wij hebben recht op goede
informatie van
het gemeentebestuur?
De afgelopen maanden is het gemeentebestuur van Vorden veelvuldig in het nieuws ge-
weest inzake de plannen die er bestaan ten aanzien van het aanleggen van een bunga-
lowpark. Inmiddels heeft de eersteprojektontwikkelaar afgehaakt en zijn er, volgens de
gemeente, onderhandelingen met een tweede kandidaat.

De voetbalvereniging "Vorden" heeft
al enkele jaren plannen om een nieu-
we kleedakkomodatie/kantinecom-
plex te bouwen, aangezien het huidi-
ge pand te duur in onderhoud is. Bo-
vendien springen de stookkosten de
pan uit.
In verband met het zojuist genoemde
bungalowpark heeft het gemeentebe-
stuur de voetbalvereniging voorlopig
een bouwvergunning geweigerd. In-"
tussen dringt voor "Vorden" de tijd en
worden een boel onnodige kosten ge-
maakt.
Voorzitter Jan van Ark, laakte zater-
dagavond tijdens het sl<Jtbal van de
voetbalvereniging "Vorden" de hou-
ding van het gemeentebestuur.
"Het overleg tussen gemeentebestuur
en de voetbalvereniging is in dit sta-
dium te schaars. Blijven wij op deze
plaats of worden de velden verplaatst

naar elders. Het moet toch niet zo zijn
dat wij pas ingelicht worden als alles al
beslist is? Een voetbalvereniging
"Vorden" met bijna 400 leden heeft
recht op een goede informatie, ook
van de gemeente Vorden", zo zei
voorzitter van Ark een tikkeltje ver-
bolgen.
Overigens heerste er zaterdagavond
tijdens het slobal in bar-bodega 't Pan-
toffeltje een prima sfeertje. Comfe-
rancier Sluyer hield de aanwezigen
een poosje aangenaam bezig, terwijl
het dansorkest "Assortie" voor gezelli-
ge dansmuziek zorgde.

Ere-voorzitterKuypergehuldigd
Tijdens dit slotbal werd de ere-voor-
zitter van de vereniging de heer W.
Kuyper, uit Zutphen door voorzitter
Jan van Ark in het zonnetje gezet. De
heer Kuyper heeft zich jarenlang ver-

dienstelijk gemaakt voor de vereni-
ging. In de vijftiger en zestiger jaren
was hij in totaal 17 jaar voorzitter.
Toen hij afscheid nam werd hij be-
noemd tot ere-voorzitter. "Omdat U
tot dusver nog steeds het speldje ter
gelegenheid van het 25-jarig lidmaat-
schap niet ontvangen hebt, is het mij
een eer U deze speld te overhandi-
gen", aldus Jan van Ark.
De beker voor het sportiefste elftal
van het jaar viel ten deel aan Vorden 4,
een elftal dat nog kampioenskansen
heeft. Als "elftal van het jaar" kwam
Vorden 8 uit de bus. Zij werden kam-
pioen in hun afdeling. Het team be-
haalde 34 punten uit 19 wedstrijden.
Voorzitter van Ark bedankte vervol-
gens alle leden die zich op welke ma-
nier dan ook het afgelopen seizoen
voor "Vorden" verdienstelijk hebben
gemaakt.

Commissie Financien en
Openbare Werken geven
voorkeur aan CAI-Zutphen
De commissies Financiën en Openbare Werken hebben zich dins-
dagavond unaniem uitgesproken, voor wat betreft de aanleg van een
nieuw kabeltelevisienet voor CAI-Zutphen. Dit gebeurde in een ge-
zamenhjke vergadering.
De commissies konden kiezen uit drie
aanbiedingen, waarbij het in alle ge-
vallen om een mini/ster net gaat met
tien televisiezenders en storingsvrije
doorgave van alle FM radiozenders.
De kosten voor de abonnee zullen
f 14,25 per maand gaan bedragen.
De heer E. Brandenberg (VVD) zei
voor CAI Zutphen gekozen te hebben

omdat deze firma vanaf het begin
goeie en duidelijke informatie heeft
verstrekt. "CAI-Zutphen is de ontwik-
kelingen goed meester", aldus Bran-
denberg.
Voor het gehele Centrale-antennesy-
steemgebeuren blijkt volgens de heer
Brandenbarg nog een "potje" te be-
staan van zo'n 20 mille. Hij stelde voor

deze gV§n ten goede van de abon-
nees te mten komen.

Wethouder J.F. Geerken (CDA) ant-
woordde hierop dat het college daaro-
ver noemen standpunt heeft ingeno-
men. (^

De heer W. Voortman (PvdA) onder-
schreef de woorden van de heer Bran-
denbarg. Ook hij toonde zich er voor-
stander van om geen keuzepakket toe
te passen. De heer W.B J. Lichtenberg
(CDA) was van mening dat het colle-
ge in een kontrakt moet laten vastleg-
gen dat binnen één jaar geheel Vorden
moet zijn aangesloten. De commissie
adviseerde vervolgens unaniem CAI
Zutphen opdracht te geven een pei-
ling te houden in Vorden. Afhankelijk
van de uitkomst zal dan een definitief
standpunt worden ingenomen hoe
verder te handelen.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en vrijdagvan 13.30 tot 17.00 uur . Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J.F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
hu is ) .

1. Verleende bouwvergunningen: puhli-
katies ingevolge de Wet Arob.

Wet Arob publikaties
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Het
indienen van bezwaar is aan een aan-
tal regels gebonden. Voor nadere in-
lichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling l ter secretarie.

Belangrijk is evenwel dat een be-
zwaarschrift in principe BINNEN 30
DAGEN na de datum van verlening
moet worden ingediend. De onder-
staande bouwvergunning is op 13 mei
1986 verleend.

Verleende bouwvergunningen
— aan de heer H.J. Berenpas, Ruurlo-
seweg 71, voor het bouwen van een
mestsilo aldaar.

2. Afvalstoffenverordening
Net als voorgaande jaren ligt thans ter

gemeentesecretarie, afdeling algeme-
ne zaken, wederom een lijst ter visie
met namen van bedrijven/instellin-
gen, die voor dit jaar hun afval mee
mogen geven met de inzamelings-
dienst van deze gemeente.

Met uitzondering van chemisch afval,
mag dit gelijktijdig op elke donderdag
worden meegegeven aan het huishou-
delijk afval.

Voor het afgeven van chemisch afval,
zoals batterijen, verfresten, e.d. is elke
eerste en derde maandag van de
maand het pand Zutphenseweg 50a
tussen 16.00 en 17.00 uur geopend.
Deze afgifte is gratis tot een hoeveel-
heid van 50 kg per jaar.

Bedrijven, die hun afval mee willen
geven met de wekelijks inzamelings-
dienst, moeten daartoe een schrifte-
lijk verzoek richten aan het gemeente-
bestuur. Dit laatste geldt dan voor die
bedrijven/instellingen, die tot ophe-
den geen afval meegeven.

3. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Gedurende de periode van 26 mei tot
en met 7 juni a.s. hebben burgemee-
ster en wethouders aan het Neder-
landse Rode Kruis vergunning ver-
leend voor het houden van een collec-
te.

4. Raadsvergadering d.d. 27 mei 1986
Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende onderwerpen aan
de orde.

- verhuur voormalige kleuterschool
De Timpe;
— intrekking verordening "opslag gas-
huisbrand- en stookolie;
— onttrekken van de Lochemse Veld-
weg aan het openbaar verkeer;
— onttrekken gedeelte zandweg, gele-
gen tussen de Almenseweg en de Ou-
de Zutphenseweg aan het openbaar
verkeer;
— reservering t.b.v. de vervanging van
de riolering;
— bruikleenovereenkomst;
- renovatie Centraal Antennesy-
steem;
— benoeming leden vaste commissies
van advies en bijstand.
— verdaging beslissing bezwaarschrift
van Houte, Meulenbrugge en Ubink.

5. Wgziging spreekuur wethouders
De spreekuren van de wethouders
zijn gewijzigd. Beide wethouders hou-
den thans op donderdagmorgen vol-
gens afspraak spreekuur. Afspraken
kunt u m^bn bij de receptie van het
gemeentehuis. Zie hiervoor ook het
kopje boven deze rubriek.

Ingezonden mededeling buiten
verantwoording van de redactie

Geachte
Oraiijeconiniissie
Naar aanleiding van het artikeltje in
Contact betreffende het feestterrein.
Zo als hier uit blijkt wil de Oranjecom-
missie de Gem. Vorden voor het kar-
retje spannen, om het weiland bij het
kasteel Vorden als feestterrein te be-
machtigen.
De Oranjecommissie moet echter wel
bedenken, dat zo zij dat wil volgens
de pachtwet geen doorgang kan vin-
den. De pachter van dit weiland be-
schikt nog over 6 pachtjaren en als er
geen bijzondere omstandigheden
zijn, wordt de pacht na deze jaren au-
tomatisch weer met 12 jaren verlengt.
Het is maar goed dat huurders en
pachters bij de wet worden be-
schermd. En dat weten B en W van de
Gem. Vorden ook wel. Het is een
prachtig feestterrein, mooi vrij en rus-
tig en geen hinder van het verkeer.
Maar als de Oranjecommissie de her-
senen laten werken, dan zullen zij
toch beseffen dat zij op de ingeslagen
weg, wel de verkeerde zijn ingeslagen.
Als zij met geweld bedoeld weiland
als feestterrein willen, waar om ne-
men zij dan geen contact op met de
pachter, om te proberen een akkoord
te krijgen, wat betreft vergoeding voor
het gebruik. Dan kan de pachter toe-
stemming vragen aan de verpachter.
En mocht de Oranjevereniging slecht
bij kas zitten, laten zij dan een subsi-
die aanvragen bij de gemeente.
En dan heeft de Oranjecommissie vol-
gend voorjaar een moo^|estterrein,
maar als zij zo doorgaan^^nen zij al-
les wel vergeten. Namens de pachter
werd mij gevraagd, om over dit geval
commentaar te geven, maar vooral de
Oranjecommissie te laten weten wat
bij de wet is toegestaan^^

G.W. Assink,
Zwolseweg 114, Balkbrug.

Amnesty slaat ook
in Vorden aan
Vorige week vrijdag besteedde radio
en tv veel aandacht aan het 25-jarig be-
staan van de mensenrechtenorganisa-
tie Amnesty International. Deze aan-
dacht leverde volgens een woord-
voerdster van Amnesty landelijk
15.000 nieuwe leden op. Alleen al op
de vrijagavond van de uitzendingen
meldden zich 10.000 mensen als lid.
Het ledental in Nederland is daarmee
gestegen tot 100.000, relatief één der
hoogste ter wereld. Amnesty Interna-
tional heeft in die 25 jaar een goede re-
putatie opgebouwd, gebaseerd op be-
trouwbaarheid, neutraliteit en gede-
gen onderzoek.

Vordense kerken
slaan handen ineen
Dat deze mening ook in Vorden
heerst bleek zondag 11 mei toen alle
Vordense kerken aandacht geschon-
ken werd aan Amnesty en de kerkgan-
gers gevraagd werd een kaart te ver-
sturen voor de aktie tegen mensen-
rechtenschendingen in Zuid Afrika.
Bijna 300 kaarten werden verstuurd,
de Vordense groep kreeg giften om de
postzegels te betalen en hield zelfs
geld over om de steeds terugkerende
aktiekosten te dekken.

Jubileumboek
Amnesty International
Ter gelegenheid van dit 25-jarig be-
staan is er een kleurrijk boek uitgege-
ven, waarin niet alleen informatie
over de geschiedenis van Amnesty
"staat, maar waarin ook bijdragen van
gerenomeerde schrijvers en journali-
sten zijn opgenomen. Eigen ervarin-
gen, gedichten, verhalen, tekeningen
en foto's maken van het boek een le-
zenswaardig geheel. We noemen W.L.
Brugsma, Adriaan van Dis, Kees van
Kooten, Simon Carmiggelt Karel
Eykman, Hugo Claus en Remco Cam-
pert.
Het boek is in de Vordense boekhan-
del en bij de Amnestygroep te koop.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Gezinsdienst
in de Wildenborch
Nu het mooie weer weer is gekomen,
doet zich af en toe de mogelijkheid
voor om een matineuze fietstocht te
onderbreken vooreen dienst in de ka-
pel. Zondag is er die kans!
In de Wildenborchse kapel wordt zon-
dagmorgen een gezinsdienst gehou-,
den. Voorganger is ds. Westerink. De
dienst is mee voorbereid door de kin-
deren van de Julianaschool in de Wil-
denborch. Een ieder is welkom, ook
voor een kopje koffie na afloop.

Zondag Trinitatis
Een dure naam voor deze zondag! Na
Pinksteren kennen wij de drie kanten
van God. De Vader, de Zoon en de
Heilige Geest. Wij vieren dat God tot
het laatste toe God is gebleven. Niet
alleen in het begin, bij de schepping,
maar tot op de dag van vandaag. Pink-
steren vieren is weten dat God een
God van vandaag is.
"Heer, onze Heer, hoe heerlijk en ver-
heven hebt Gij uw naam op aarde uit-
geschreven", zingen we met de zon-
dagspsalm: psalm 8.
De Schriftlezing komt uit het boek
Richteren, waar we de komende we-
ken uit lezen. Hoofdstuk l behoeft
wel wat toelichting. Voort gaat de
strijd tegen de vijanden in het land.
Het gaat er om, het land vrij te maken,
zodat het als gave gegeven kan wor-
den aan wie het toekomt. Zo zal de ge-
meente door de Geest de schepping
vrij maken, opdat elk mens kan leven
in vrede en recht. Door de Geest kan
een mens nieuw worden, om zo met
God mee te werken aan de herschep-
ping. Dat lezen we in Johannes 3, zon-
dagmorgen in de Dorpskerk.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: D.H. ter Welle
en A.B. Heijenk. M.E. Dijkman en
G.H. Snoeijink.
GEHUWD: H. van der Scheur en
G.J. Toebes; L. Borersma en T.D Vis;
W.J. Kursawe en I. Getkate; H. Geer-
lings en J.H. Klein Obbink.
OVERLEDEN: J. Lauckhart, oud 50
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag 25 mei 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens. Zondag van de Drieëenheid.

KAPEL WILDENBORCH
Zondag 25 mei 10.00 uur ds. H. Westerink.
Gezinsdienst i.s.m. School de Wilden-
borch.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 25 mei 10.00 uur ds. J.R. Zijlstra.
19.00 uur ds. J.R. Zijlstra.

WEEKENDDIENST HUISARTS
24 en 25 mei dr. Haas, tel. 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 24 mei 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Warringa. Tel.
1277. Tevens avond en nachtdienst gehele
week van 19.00-07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
24 en 25 mei WA. Houtman, Vorden. Tel.
05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uuren 17.45 tot 18.15 uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon mei, mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.

. K. A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

KRUISVERENIGINGEN VORDEN
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige de heer K. Voorham is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren
op tel. no. 05750-29666.

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ZIEKENFONDS
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

OPENBARE BIBLIOTHEEK
Geopend: ma, di, wo, vrij, 14.00-17.30 uur;
do, 10.00-13.00 uur; di.av., vrij.av. 18.30-
21.00 uur; w.mid. voorlezen van 14.00-
14.30 uur.

BRAND MELDING
Tel, 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.00 uur; woensdag
en zaterdag: 10.30-12.30 uur.



De Openbare bibliotheek
IS

GESLOTEN
op woensdag 28 mei
i.v.m. viering hernieuwde

jeugdafdeling.

Bouw en Houtbond FNV
Zomerverzilvering

op maandag 26 mei
café Schoenaker, op dinsdag 27 mei
café De Herberg.
van 19.00 tot 21.00 uur.

Voor R.B.S. laatste te goed staat, en
voor de schilders V.T.U. formulier
meebrengen.

De P.V. Het Hoge 16.

Katoenen dames band-
plooibroeken. Diverse ma-
ten en kleuren. Dames over-
hemd blouses diverse
kleuren.
Tel. 05752-1717.
Hackfortselaan 2.

Timmerhoüt
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 057 52-1486

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Wij
hebben

een zeer
uitgebreide

collectie
HANDGRASMAAIERS

CIRKELMAAIERS
MOTORMAAIERS

Motor
maaier ATCO-17

Heel
eenvoudig te bedienen.
Snijbreedte 43 cm.
Een werkelijk unieke
maaier.

DE BEER B.V.

Nog enkele herenoveralls in
de maten 40,46,60,62. Kleur
blauw, prijs f 35,-.
Diverse modellen spijker-
broeken.
Tel. 05752-1717.
Hackfortselaan 2.

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261GMRuurlo.
Tel. 05735-2560

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

VOOA al uw huisdieren

DIERENPENSION
"De Bronsbergen"
Bronsbergen 10, Warnsveld

Tel. 05750-20934

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

Reinig nu
zelf uw

VLOERBEDEKKING
of

TAPIJT met de
unieke

CARPETBOY
eindelijk een nieuw,

kompleet, voordelig en
probleemloos systeem

voor IEDEREEN
Het resultaat: Uw

vloerbedekking of tapijt
is weer ALS NIEUW

CARPETBOY
is te huur bij:

Schildersbedrijf-
verfhandel

J.M. Boerstoel b.v.
Dorpsstraat 7-9

Vorden. Tel. 1567

BOUWEN/VERBOUWEN
Schoolstr 17

Vorden
tel 05752 -2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
in terieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon O57 54-517

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in
't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Zaal Lovink Halle
Halle - Nijmanweg 13

Zaterdag 7 juni a.s.
Aanvang 19.30 uur

BAL
voor verloofden en gehuwden

Orkest: JAN EN ZWAAN

Plaatsreservering gewenst:

Telefoon 08343-1388

Mag het misschien iets lekkerder?

natuurlijk
brood v/d warme bakker,

vers, lekker, gezond en voedzaam

kan het nog gezonder?

Brood in vele variaties haalt men bij

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 1877

P.S. Nieuw in onze sortering:

Deens Smörrebrot

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

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

GROTE VERKOOP
VAN EEN PARTIJ

NIEUWE LEGERKLEDING
DE VERKOOP VINDT PLAATS OP

MAANDAG 26 MEI
10-14 uur op het marktplein tegenover
café bar De Herberg; 15-17 uur bij café

Schoenaker te Kranenburg

• Legerjacks groen, met en zonder voering,
nieuw en gebruikt.

• Parka's met borgvoering, alle maten v.a. maat
128 t/m XL

• Werkschoenen hoog en laag, met of zonder
stalen neus.

• Werkschoenen laag/hoog oliebestand 49,95
• Gebruikte legerschoenen maat 39 t/m 48
• Rubber- en PVC-laarzen kort en lang, 8 mod.
• Klompen met en zonder hak, maat 36 t/m 48,

bruin en zwart.
• 'Havep' werkoveralls, werkbroeken, stofjas-

sen, tuinoveralls, kieltjes, spijkerbroeken (alle
maten t/m 62) v.a. 49,95. 2 voor 95,-

• Nylonjacks diverse soorten (scherpe prijzen)
• Pilotenjacks gevoerd, diverse maten.
• Commando-truien wol en acryl, blauw en

groen
• Boddywarmers, alle maten.
• Schipperstruien, wol en acryl, alle maten
• Handschoenen, Hoedjes, Petten, Bank-

schroeven, Melkschorten, Vesten.
• Oliedrukkrikken 3 tot 6 ton
• Dekzeilen 2x3 m., 3x4 m., 4x5 m., 4x6 m.
• Slaapzakken, luchtbedden, plunjezakken

Firma W. Veenstra & Zn
VARSSEVELD - TELEFOON 08352-41451

Aanbiedingen gelden van
donderdag t/m woensdag

Profiteer van
betere voordelen

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

^ KNIPTIP @
,9 i- Sleutel nooit zelf aan uw

W* camera, als er een
mankement is, maar ga er
mee naar uw foto-adviseur.

Voor uw bloementuin
bloeiende tuin-, perk- en
balkonplanten. Geraniums,
hangfuchsia's, stam,
tomatenplanten en
chrysantenstekken, enz.

Ook zelfbediening

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 1 5, Keijenborg. tel. 05753-1395

Een echte
b/;j de f ijd fiefs

Winner
Een sportieve fiets voor alle-

dag. Met roestvrijstalen
velgen en zijreflektie.

Ruime keus in model,
kleur en uitvoering.
Een prachtfiets voor
een scherpe prijs!

Vanaf

529f-
FIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
IEKINK 8 - TEL 2888 - HENGELO (GLD)

BATAl/US

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
- ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Collecte vanaf 26 mei t/m 8 juni

KNIPTIP (£
Er komen steeds meer
camera's die zelf kun-
nen vaststellen wat de
gevoeligheid is van de
film die u gebruikt.



Wij zijn u zeer erkerttelijk voor
uw deelneming na hét overlij-
den van onze zoon en broer

JOS

Al uw woorden van troost - in
welke vorm dan ook - in die da-
gen, hebben ons goed gedaan.
Wij zullen hem blijven missen.

Fam. Spithoven.

Vorden, mei 1986
De Banekamp 6

Te huur: 1 persoons woon-
ruimte te Vorden.
Huurprijs f 325,- exclusief.
Tel. 05753-7275

Auto- of motorles?
Theorieopl. (vanaf 16 jaar)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Te koop: een electr. gazon-
maaier.
B. Besselink,
Kerkhoflaan 9, Vorden.

Wij zijn verhuisd van Decanije-
weg 3 Vorden naar Dorpsstraat
3, 7245 AK Laren Gld.
Tel. 05738-1947.
Henk en Ineke
Lubberdink.

Jong stel zoekt ruime alleen
staande huurwoning of
woonboerderij in of nabij
Vorden.
Tel. na 18.00 uur
Telefoon 05752-6426

Aanbieding deze week.
Loopfiets van 29,95 voor
19,95 bij
BAZAR SUETERS,
Dorpsstraat 1 5, Tel. 3566.

Te koop: 1 jarige Slachtkip-
pen.
B.F. LEBBINK,
Eikenlaan 27, Vorden.
Telefoon 6739

Wij zoeken een ervaren hulp in
de huishouding voor ca. 5
maanden, 2 dagen per week,
werktijden in overleg.
Tel. 05752-2383

Gevraagd: aardbeienpluk-
kers.
H.WEENK,
Schuttestraat 12, Vorden.
Telefoon 05752-6659

Te koop: kool, sla en toma-
tenplanten, bieslookpol-
len en jonge konijntjes
(kleurdwerg).
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Te huur of te koop gevraagd:
vrijstaand huisje of huis
met tuin in de omgeving van
Vorden.
Tel. 3553.

met
Televisie

reparaties
- direct

• i . naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813

WEEKENDAANBIEDING:

ROZUNENBOLLEN
SUIKERBROOD

-«• l 'l winkeltje in vers brood en banket

L

Burgemeester Galleestraat 22

LEGO
BAZAR SUETERS
VORDEN - KRANENBURG

In plaats van kaarten.

Donderdag 29 mei 1986 hopen

H.B. LUBBERS
en

H. LUBBERS-WOLTERS

samen met hun kinderen en kleinkinderen
hun 55-jarig huwelijk te herdenken.

Gelegenheid tot gelukwensen vanaf 19.30
uur in zaal Concordia, Raadhuisstraat 36 te
Hengelo G ld. (Tel. 05753-1461)

7255 CB Hengelo Gld.
Mei 1986
Kerkstraat 17.

„In het huis mijns Vaders zijn vele woningen ".

Joh. 14:2

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons is
geweest, geven wij U hierbij kennis dat van ons is heen-
gegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader en opa

ANTONIE DIMMENDAAL
echtgenoot van Willemina Hendrika Pardijs

op de leeftijd van 86 jaar.

Vorden: W.H. Dimmendaal-Pardijs
Wichmond: J.G. Dimmendaal

G.H. Dimmendaal-Stokreef
Hengelo Gld.: C.E.H. Fokking-Dimmendaal

A. Fokking
Vorden: R. Dimmendaal
Vorden: G. Dimmendaal

G. Dimmendaal-Wolsink
Marken: GJ. Zeeman-Dimmendaal

D. Zeeman
kleinkinderen

7251 LW Vorden, 19 mei 1986
Ruurloseweg 102

De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het
Nieuwe Spittaal te Warnsveld. Gelegenheid tot af-
scheid nemen dagelijks van 18.30-20.00 uur.

De rouwdienst wordt gehouden vrijdag 23 mei om
13.00 uur in de N.H. kerk te Vorden.
Aansluitend zal de begrafenis omstreeks 14.00 uur
plaatshebben op de Algemene Begraafplaats te Vor-
den.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal Schoenaker, Ruurloseweg 64, Kranenburg-Vor-
den.

Toch nog onverwacht is overleden onze beste zwager en
oom

G.CORNEGOOR

Vorden: H. Obbink
GJ.Obbink
A. Obbink-Rossel
neven en nichten

Vorden, 1 5 mei 1986.

Vereniging voor Protestants-
Christelijk Onderwijs te Vorden
Secretariaat: p.a. postbus 35, 7'250 A A Vorden

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de leden-
vergadering. Deze zal gehouden worden op maandag 2
juni a.s. in de school "Het Hoge" aanvang 20.00 uur.

Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen van de vergadering van 20 mei 1985
3. Jaarverslag van de basisschool "Het Hoge"
4. Financieel verslag over 1985
5. Ingekomen stukken, mededelingen
6. Bestuursverkiezingen (zie onder a)
7. Jaarverslag medezeggenschapsraad
8. Wisseling leden medezeggenschapsraad

(zie onder b)
9. Jaarverslag ouderraad

10. Verkiezing leden van de ouderraad (zie onder c)
11. Rondvraag
12. Korte pauze
13. Filmfragmenten van de sch jol in de jaren 1948,

1953 en 1959
14. Diaserie waarin de vrijdagmiddagactiviteiten

worden getoond en toegelicht.
15. Sluiting.

a. Aftredend en herkiesbaar is dhr. G.H. Vaags. Aftre-
dend en niet herkiesbaar zijn dhr. H.F.G. Brinkhorst en
dhr. G. van Zeeburg.
Het bestuur stelt voor in hun plaats te benoemen dhr.
GJ. Dekkers en dhr. A.G. Winkel.
b. Aftredend en herkiesbaar zijn mevr. W. Heusinkveld
en dhr. B.H. Lieverdink.
Aftredend en niet herkiesbaar is mevr. l. de Jonge. De
medezeggenschapsraad stelt voor in haar plaatste be-
noemen mevr. J.E. Heuvelink.
c. Aftredend en niet herkiesbaar zijn mevr. K.Th. Jansen
en mevr. H.R. Schouten. De ouderraad stelt voor in hun
plaats te benoemen mevr. H.B. Brinkmen en mevr. R.
Hoeksma.

Tot uiterlijk 3 dagen voor de kiesdatum kunnen tenmin-
ste 5 kiesgerechtigde personen namen van kandidaten
inleveren voor a, b en c.
De kandidaten moeten schriftelijk met hun kandidatuur
instemmen.

Wij rekenen op uw komst.

Namens het bestuur,
F. van Solderen-B uys (secretaresse)

Kies de
Keurslager

\ookin
bfe lente

Chinese
shoarmavink

100 gram

1.75

Voor de boterham

LEVERKAAS
100 gram 11,30
GEBRADEN GEHAKT

1 00 gram 0,98

KOMKOMMERSALADE
100 gram l ,£9

MAANDAG 26 MEI

speklappen g nn
l kcj *

DINSDAG 27 MEI_

Verse worst . QQ
grof of fijn 500 gr. *\~, "o

WOENSDAG 28 MEI

Gehakt h.o.h-
500 gram 4,

KEURSLAGER

V LOCj IVIAIM Zutphenseweg - Vorden

K

DE RABOBANK "VORDEN"
verleent op persoonlijke wijze, uiteenlopende
bankdiensten aan bedrijven, particulieren en
instellingen. Zij biedt een

PAS AFGESTUDEERDE HAVO- OF VWO'ER (M/V)

de mogelijkheid om opgeleid te wor-
den voor commercieel/administra-
tieve functies.

In het kader van de opleiding zal de
kandidaat op basis van een 2-jarige
leer- arbeidsovereenkomst - in dienst
treden van de Rabobank.

Gedurende deze periode volgt kandi-
daat de opleiding commercieel admi-
nistratief medewerker bankbedrijf
waarvoor hij/zij één dag in de week
naar school gaat. Daarnaast doet kan-
didaat ervaring op gedurende 20 a 30
uur per week in de diverse werkzaam-
heden op de bank.

Na de opleidingsperiode is in principe
aanstelling in een passende commer-
ciële en/of administratieve functie
mogelijk.

Kandidaten die voor het hier ge-
schetste traject in aanmerking ko-
men, voldoen aan de volgende eisen:
— Diploma HAVO met de vakken

Economie, Handelswetenschap-
pen en Recht.

— Diploma VWO met de vakken
Economische Wetenschappen en
Recht.

— Interesse in een bancaire loop-
baan.

— Goede commerciële en contac-
tuele kwaliteiten.

De Rabobank biedt een goede hono-
rering en uitstekende secundaire ar-
beidsvoorwaarden. Indien uvoorde-
ze functie belangstelling heeft, kunt
u dit, uiterlijk 1 juni a.s. schriftelijk
kenbaar maken aan:
Rabobank Vorden, Postbus 28,
7250 AA te Vorden.
t.a.v. ing. J. Krooi.

Rabobank d

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 12 — vorden — telefoon 05752-1404

yffleh ^
/ / Wit,groen,blauw,geel en oranje

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

in drie kleur kombinaties gemixed.
Kleur is mode!

Maten 37-41

69,95

WULUNK
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4, Vorden.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do vrij zat 22,23 en 24 mei

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

grote doos

Hollandse
aardbeien

1,95
MAANDAG

26 mei
500 gram

gesneden
spitskool

1,95

DINSDAG

27 mei
2 kilo

spinazie
1,50

WOENSDAG

28 mei
500 gram

gesneden
andijvie

1,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Niet alleen met
brilleglazen zijn wij
echt voordeliger...

100 échte opticiens hebben zich aaneen gesloten.
Zij vormen een nieuw front tegen al die z.g. „goedkope nieuwkomers"
in de opticiens-wereld.
Zij brengen u de kollektie

RUDGET
Wi. / voor slecht ƒ 69,-

Ken eigen merk met ruime keuze monturen voor de
absurd lage prijs van 69,- en toch:

onze volledige service
ons jarenlange vakmanschap
onze persoonlijke aandacht
onze gratis oogmeting met de modernste apparatuur
onze vaste prijsli jsten voor gla/en van de fabrikant
ons eigen slijpatelier

Onafhankel i jk onderzoek heelt aangetoond, dat u met 2?a'u k o r t i n g
op de glazen bij prijsboxers NOG STEEDS DUURDER UIT BENT
DAN BIJ DE ECHTE OPTICIENS.
U wilt 'n voordelige bril en tóch naar uw eigen opticien?
Dat kan nu!

06 juvvdier
siemerink zutphenseweg 7 -

vorden

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



AUTOBEDRIJF TEGER B.V.
Stationsstraat 18
05735-1426
Ruurlo

aaaa Zwiepseweg 25
05730-1480
Lochem

Fiat Panda 34, rood
Fiat Panda 45, blauw
Fiat Panda 45, wit
Fiat Uno 45, blauw
Fiat Uno 45, wit
Fiat Uno 45, rood
Fiat Ritmo 65L, oranje
Fiat Ritmo 60, blauw
Fiat Ritmo 85S
Fiat 133, rood, APK-gekeurd
Fiat 127 900, beige
Fiat 127 1050, rood
Fiat 127 900, spec., rood
Fiat 500, rood
Fiat 131, zilver met.
Fiat 128, rood 4 drs, 4 drs geel

1985
1985
1982
1985
1984
1983
1979

1983-1984-1985
1982-1983

1974
1981
1980
1982
1975
1982
1977

Honda Civic 1200E, geel
Volvo 343, groen
Mitsubishi Colt GLX, 4 drs.
Peugeot 104 SL, 5 drs. gr. metl.

1979
1978
1981
1978

Officieel APK-station
Officieel Fiat-dealer
voor Ruurlo, Lochem, Hengelo (Gld.), Borculo

Gebruikte wagens
plus systeem

Huur 'n Fiat v.a. f 25,- per dag.

DE VALEWEIDE

3 Fuchsia's

24 Vlijtig liesjes, 24 Begonia's
24 Salvia's, 24 Agratum , , 24

Chrysantenstekken i o voor

1 bos Freesia's

8,75

13.75
3.-
3,95

Mode
koop je bij

Deze week:

Goede merken
voor lage prijzen
Jacks 1 9 O
van 1 59,-nu voor H ••1̂ 1̂ ^̂

Jacks O ft
van 119,-nu voor ^Uf^9fj

Jacks Ktt
van 89,- nu voor %^^^F jj

Pantalons in serie prijzen
29,-; 49,-; 69.- en 89,
Kinderjurkjes nu met

20 en 3O%
korting
Vrijdags koopavond tot 9 uur

RUURLO

CONTACT
GRAAG EN GOED

GELEZEN

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Communie kaarsen
met naam en datum

op bestelling!

JAN EN TINY NOTTEN
RUURLOSEWEG 45, HENGELO GLD.

V TELEFOON 05753-2616 /

bij Lubbers woonwinkel vanaf 21 mei. Voor onze interne verbouwing hebben wij ruimte nodig

TOT 60% VOORDEEL enkele voorbeelden:

Zwaar eiken stoel
zadelzit + tafel 1 40 x 85
4 cm massief blad, blank en donker

Q Q C
w w w f™

Eiken slaapkamer ledikant
1 40 x 200 + 2 nachtkastjes
Zeer zware kamer in blank eiken 990,-

450-
T.V. Kastje
eiken met schuif plateau en los vak
Eiken dekenkist 100 cm breed 195,

on c _
dLw Jf~

2 deurs toogkast
massief front
in Europees eiken 890-

Bankstel
in prachtige kwaliteit leer

9QQRA«wwWf

Desso huiskamertapijt
voor zwaar gebruik met jutte rug,
grijs en beige, 400 breed, gratis gelegd 99,-

Nylon tapijt
voor licht gebruik, div. kleuren, 400 breed
Karpetten - bad en wc kleedjes sterk afgeprijsd

RQ _
Uwf"

Dekens - spreien nu extra voordelig
Toonkamer matrassen ^ 25f—

Paitij gOrdljnStoffen helft van de prijs per meter vanaf 7,50

PlakplaStlC 0,45 breed van 4,50 nu 1,
1 e 10 dagen van de opruiming op niet afgeprijsde voorraad

10% lu • t
raadhuisstraat 45 hengelo gld.

D

telefoon 05753-1286



CONTACT TWEEDE BLAD
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Kampioenen bij "Dash"

De Vordense
volleybalvereniging "Dash"

heeft op de laatste
kompetitiedag nog een tweetal

kampioensploegen kunnen
feliciteren. De meisjes B en de

jongens Mini zijn in de
IJsselstreek kampioen

geworden.

De meisjes B spelen nu op 24
mei in Dedemsvaart om het

zgn. gesloten
clubkampioenschap.

Henk Groenendal, voorzitter volleybalvereniging "Dash"

'Ik betwijfel of volleybalschool 'Orion'
het totale volleybal in het Oosten
ten goede komt9

Badminton Vereniging
Flash-Vorden

Henk Groenendal, voorzitter van de Vordense volleybalvereniging "Dash" heeft nogal wat kanttekenin-
gen by het voornemen van de Doetinchemse volleybalvereniging "Orion" een volleybalschool op te rich-
ten. Henk Groenendal: "Wü juichen het initiatief wel toe, maar wy betwijfelen het of een volleyschool
zoals Orion die voor ogen heeft, het totale volleybal in het Oosten ten goe f̂comt".

"Natuurlijk zal het Orion wel ten goe-
de komen, maar door het "afstropen"
van de verenigingen en het aantrek-
ken van jeugdtalent, zal de basis in het
Oosten erg smal worden, waardoor
het spelniveau buiten Orion op een
bedenkelijk peil zal komen. Liever
hadden wij een volleybalschool t.b.v.
één of meerdere distrikten gereali-
seerd gezien, waarbij clubbelangen
van ondergeschikt belang zijn. Zeker
in de schoolfase", aldus Henk Groe-
nendal die inmiddels zijn bezwaren
schriftelijk aan Orion heeft kenbaar

gemaakt, terwijl ook de verenigingen
die bij de NeVoBo zijn aangesloten
een copy van de brief thuis gestuurd
hebben gekregen.
Groenendal vraagt zich af wat er ge-
beurt met spelers en speelsters die op
de volleybalschool moeten afhaken
en dus niet het niveau bereiken dat
nodig is om in de top- en sub-top mee
te draaien.

Intern heeft het bestuur van Dash
zich genoodzaakt gezien enkele maat-
regelen te moeten nemen.

Besloten is namelijk dat spelers en
speelsters van Dash, die bij Orion op
de volleybalschool worden opgeleid
en om wat voor reden dan ook bij
Orion niet aan de bak kunnen komen
maar moeten afwachten in welk team
zij bij terugkomst bij Dash geplaatst
zullen worden. Hierover zal het be-
stuur van Dash zich nader beraden.

Henk Groenendal hoopt dat zijn
"kanttekeningen" het bestuur van
"Orion" tot een ander inzicht zal bren-
gen.

Zoals elk jaar zijn de afgelopen weken wedstrijden gespeeld in de voorrondes voor de clubkampioenschap-
pen, die na de kruisfinales op dinsdag 6 mei jl. leidden tot het hoogtepunt van deze wedstrijden, de finales
op j.l. donderdag 15 mei. Op deze avond werden wedstrijden gespeeld om de 3e, 4e c.q. Ie, 2e plaats, in de
onderdelen dames enkel, heren enkel, mixed, dames dubbel en heren dubbel.

Zaterdag 24 mei tijdens
monstervolleybaltoernooi Dash
in totaal 122 teams in actie
Bij de Vordense volleybalvereniging Dash is het momenteel weer "alle hens aan dek" nu voor zaterdag
24 mei het monstervolleybaltoernooi op het programma staat. Een toernooi dat wordt gehouden op de
velden van het Gemeentelijk Sportpark aan de OudeZutphenseweg. Bij het secretariaat van TinekeEl-
brink hebben zich inmiddels 122 teams opgegeven, afkomstig uit de provincies Gelderland en Overijs-
sel.

Het talrijk aanwezige publiek heeft
kunnen genieten van een serie zeer
spannende partijen waarbij vanaf het
begin van de wedstrijden om 19.00
uur geknokt werd om de laatste punt.
Op 3 van de vijf banen werden gelijk-
tijdig wedstrijden gespeeld, zodat het
soms voor het publiek moeilijk was
om hun aandacht gelijkelijk over de
wedstrijden te verdelen.
Het hoogtepunt van de avond vormde
echter ongetwijfeld de finales in de da-
mes enkel en de heren enkel. De eer-
ste werd gespeeld tussen Kitty Medze
en Elly van Zuilekom. Na een enerve-
rende strijd won Kitty Medze de
eerste set met 11 -5, de tweede set ging
echter naar Elly van Zuilekom met 11-
3. Dat betekende dat een derde set uit-
eindelijk de beslissing moest bieden.

De technisch betere Kitty Medze wist
deze 3e set dan ook vrij gemakkelijk
met 11-1 op haar naam te brengen.
De finale heren enkel beloofde al niet
minder spannend te worden. Ook hier
was, evenals bij de dames enkel, spra-
ke van opkomende jeugd tegen gerou-
tineerde senioren, in dit geval Jeroen
Nijhof tegen Paul Liefveld. Ook hier
bood zich in de eerste set een verras-
sing aan.
Na een zeer spannend verloop wist Je-
roen Nijhof deze set met 15-11 te win-
nen. Doch daarna was de routine en
techniek van Paul Liefveld voldoende
om in de 2 daarop volgende sets te
winnen met 15-12 en 15-13.
Eindstanden: dames enkel (competi-
tie) 1. Kitty Medze; 2. Elly van Zuile-
kom; 3. Hermien Dekkers.

Heren Enkel (competitie): 1. Paul
Liefveld, 2. Jeroen Nijhof; 3. Jasper
Zweverink.
Dames Enkel (recreanten): 1. Bertha
Brinkman; 2. Marian Eijerkamp; 3. Jo-
sefien Voskamp.
Heren enkel (recreanten): 1. Henk
Lubbers; 2. Nico Freddy Huetink; 3.
Herman van Houte.
Mixed: 1. Reina Bultman/Paul Lief-
veld; 2. Ineke Rikkers/Jasper Zweve-
rink; 3. E. Nijenhuis/Arjan Bultman.
Dames dubbel: 1. Kitty Medze/Joke
Boersbroek; 2. Hermien Dekkers/
Jeanette Hol; 3. Bertha Brinkman/Jo-
sé Heuveling.
Heren dubbel: 1. Paul Liefveld/Gert
G rouwstra; 2. Paul Bergervoet/Hans
Jansen; 3.1 lerman van Houte/Jeroen
Nijhof.

De teams zijn verdeeld in 11 dames-
poules, 4 herenpoules, 7 meisjespou-
les en 2 jongenspoules. Er wordt op 36
velden strijd geleverd.
Behalve de organiserende vereniging
Dash, die zelf zo'n 20 scheidsrechters
levert, brengen de meeste deelne-
mende ploegen ook arbiters mee.
"Bij een toernooi van een dergelijke
omvang heb je nl. circa 100 scheids-
rechters nodig", aldus Tineke Elbrink.
Zij heeft tevens de algehele leiding
van het toernooi daarbij geassisteerd
door Karin Fransen. De eerste wed-
strijden (in totaal worden er 273 ge-
speeld) beginnen zaterdagmorgen.
Voorzitter Henk Groenendal hoopt
dat de weergoden het niet zullen laten
afweten. "Ik moet er niet aan denken
dat het gaat regenen, dan zouden wij

genoodzaakt zijn het gehele toernooi
aftegelasten. Gelukkig is dat in al die
jaren slechts één keer het geval ge-
weest."

Een zaalsportvereniging als "Dash"
met zijn vele leden heeft weinig in-
komsten. Behalve kontributies en een
subsidie van de gemeente wordt de
kas nu eenmaal niet aangevuld met
entreegelden van wedstrijden.
"Vandaar dat dit buitentoernooi voor
ons een belangrijke bron van inkom-
sten betekent. Wij zijn er alle jaren in
geslaagd hieraan wat over te houden.
Wij proberen dan ook met bijzondere
attrakties het toernooi wat op te sie-
ren. Was het vorig jaar een muziek-
band, dit jaar zal er een discotheek op
het gemeentelijk sportpark aanwezig

zijn. De DJ.'s zullen de gehele dag
door muzikale verzoekjes van de deel-
nemers draaien", zo zegt Henk Groe-
nendal.
Het heeft overigens niet veel ge-
scheeld of het toernooi had niet op de
velden van het gemeentelijk Sport-
park gehouden kunnen worden. Door
de "uitloop" van de competitie wordt
er dit jaar langer gevoetbald dan nor-
maal.
Gelukkig voor "Dash" heeft het ge-
meentebestuur van Vorden besloten
de velden dit jaar "langer" open te
houden dan normaliter het geval is.
En nu maar hopen voor Dash dat de
ruim 900 deelnemers zaterdag 24 mei
kunnen genieten van mooi weer en
goede en sportieve volleybalwedstrij-
den.

Jeugdwielrennen
Op Koninginnedag 30 april is de jeugd
van Vierakker/Wichmond naar Apel-
doorn geweest en hebben daar een
districtwedstrijd gereden. Zij behaal-
den daar goede resultaten. De uitsla-
gen waren bij de 10 jaar Marjan de
Greef 3e; Karin Homrighausen 8e.
11 jaar Edwin Maalderink 4e; Michel
van de Aar 5e; 12 jaar Sifra Waarlo 6e;
Maureen Homrighausen 10e; 13 jaar
Luco Zonneveld 17e.
3 mei was er een wedstrijd in Ede, een
voorselectie voor de jeugd Olympi-
sche dag op Papendal, die wordt ge-
houden op 7 juni.
Sifra Waarlo en Maureen Homrighau-
sen hebben zich daar voor geplaatst.
De uitslagen waren 10 jaar Marjan de
Greef 3e; Karin Homrighausen 6e.

11 jaar Edwin Maalderink 3e; 12 jaar
Sifra Waarlo 9e; Maureen Homrig-
hausen 7e; 13 jaar Luco Zonneveld
15e.
5 mei Bevrijdingsdag is de jeugd van
de RTV naar Lelystad geweest om
daar een district-ontmoeting te rijden
met Overijsel. De resultaten waren bij
de 10 jaar Marjan de Greef 10e; Karin
Homrighausen 15e; 11 jaar Michel
van de Aar 4e; Edwin Maalderink 7e;
12 jaar Sifra Waarlo 10e; Maureen
Homrighausen 15e.
Mano Waarlo heeft een 3e plaats we-
ten te bemachtigen bij een Nieuwelin-
genwedstrijd in Zevenaar.
Hemelvaartsdag zijn de jeugdrenners
van de RTV naar Ede geweest en daar
een wedstrijd verreden met goede re-

sultaten. De uitslagen waren daar: 10
jaar Marjan de Greef 4e; Karin Hom-
righausen 10e; 11 jaar Michel van de
Aar 2e; Edwin Maalderink 7e; 12 jaar
Maureen Homrighausen 2e; Sifra
Waarlo 7e.
11 Mei was er een districtontmoeting
met Brabant en Midden Nederland.
Daar kwamen 200 renners aan de
start. De jeugdrenners van Vierakker/
Wichmond konden het tempo ;:<"ed
bijhouden en eindigden allemaal in de
kopgroep.
Bij de 13 jaar werd Luco Zonneveld
25e; 12 jaar Maureen Homrighausen
15e; Sifra Waarlo 19e; 11 jaar Michel
van de Aar 10e; Edwin Maalderink
12e; l O jaar Marjan de Greef 8e; Karin
Homrighausen 12e.



PortefeuUleverdeling
college B&W
Tijdens de eerste vergadering in nieuwe samenstelling hebben B&W onder
meer afspraken gemaakt over de verdeling van de portefeuilles voor de zittings-
periode 1986 - 1990.
De taakverdeling tussen de leden van het college ziet er als volgt uit:
- burgemeester: kabinet,

voorlichting en representatie,
civiele verdediging en brandweer,
politie
burgerzaken
juridische zaken en secretariaat,
alsmede ruimtelijke ordening,
grond- en verkeerszaken
volkshuisvesting,
bouwtoezicht en monumentenzorg,
beheer en onderhoud,
gemeente-eigendom en milieuzaken.

- wethouder Geerken: loco-burgemeester en voorts,
(maatschappelijk) welzijn
volksgezondheid,
cultuur,
sport en recreatie,
sociale zaken,
opvang werklozen,
verdeling bestaande woningen en het
bevorderen van economische bedrijvigheid,
waaronder toerisme.

- wethouder Slingenberg:
openbare werken,
financieel beleid en beheer,
grondbedrijf,
personeelszaken en organisatie,
automatiserings- en informatiebeleid,
onderwijs en interne zaken.

In verband met de nieuwe taakverdeling is het volgens het college wenselijk het
werkterrein van de bestaande commissies aan te passen. De gedachten gaan
hierbij onder meer uit naar een samensmelting van de commissies financiën en
openbare werken.

Gemeentelijke vertegenwoordigers in diverse instellingen
1. commissie Wet Werkloosheidsvoorziening wethouder Geerken;
2. commissie rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers wethouder Geerken;
3. plaatselijke commissie zelfstandigen wethouder Geerken;
4. Gewest Midden IJssel

(incl. D.G.D. en Brandweersamenwerking)

5. Rekreatieschap de Graafschap

burgemeester
(plv. weth. Geerken)
wethouder Geerken
(plv. burgemeester)

6. Gemeenschappelijke regeling streekarchivariaat wethouder Slingenberg
7. centrum Automatisering Oost Nederland (C.O.N.) wethouder Slingenberg
8. Centraal Instituut Vorming en

Opleiding Bestuursdienst (CIVOB)

9. commissie voor Georganiseerd Overleg (G.O.)

10. stichting regionale woonwagencentra
Oostelijk Gelderland

11. sociaal werkvoorzieningsschap
regio Zutphen

12. stichting Muziekschool Zutphen

wethouder Slingenberg
(plv. burgemeester)

wethouder Slingenberg
(plv. burgemeester)

wethouder Geerken
(plv. wethouder Slingenberg)

wethouder Geerken
(plv. wethouder Slingenberg)

thans het lid
van uw raad, de heer Lichtenberg

Ten aanzien van het aanwijzen van een gemeentelijke vertegenwoordiger in de
Stichting Muziekschool Zutphen heeft de heer Lichtenberg te kennen gegeven
deze funktie deze zittingsperiode niet te willen voortzetten. B en W zullen nog
overleg plegen met de commissie welzijn c.a.

He ene hypotheek
is de andere niet..

(afsluitprovisie slechts 0,5%)

De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe

Bij debankmetde
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

Omer leeft, tenminste,
voor zolang het duurt
Addis Ababa - Omer Hussein leeft. Hij is redelijk gezond en woont in Bati. Voor zo lang als het duurt.
Omer is één van de dertig a veertig wezen die tijdelijk zijn ondergebracht in een Rode Kruis kamp in
Wollo in Noord Ethiopië, waar de droogte behoorlijk heeft huisgehouden. Toen Omer werd binnen-
gebracht woog hij 5,5 kilo. Zijn leeftijd werd geschat op twee jaar. Zijn gewicht en zijn lengte ver bene-
den de 70% van de norm. Zijn toestand was op zijn zachtst gezegd kritiek.

Hij leed aan chronische diarree - een
dodelijke ziekte voor ondervoede kin-
deren. Hij kreeg twee keer longontste-
king en had een chronische zweer aan
zijn hoofd als gevolg van ondervoe-
ding. Hij kon niet lopen. Hij wilde
niet staan. Maar allerslechtst was hij er
emotioneel aan toe. Hij wilde niets
eten en reageerde totaal niet op pogin-
gen van de Rode Kruis hulpverleners
om hem te helpen.
Men was er van overtuigd dat Omer
het niet zou halen. Hij was gewoon te
zwak en te gedeprimeerd. Deson-
danks hielden ze vol. Zelfs toen hun
eerste pogingen om hem te laten eten
faalden. Nema Maohamed, die de
zorg voor de weeskinderen had in Bati
nam hem regelmatig in haar armen en
praatte tegen hem, wanneer ze maar
even tijd had.
Diane Ryding, een Engelse verpleeg-

ster, nam elke gelegenheid te baat om-
hem zelf te eten te geven en ze zocht
nieuwe kleren voor hem uit. De ande-
re kinderen werden aangemoedigd
om met Omer te spelen. Dit allemaal
op een tijdstip dat het hele "weeshuis"
van Bati uitgroeide van een hap-snap
tentendorp vol kapotte dekens tot een
goed georganiseerd tehuis voor de
kinderen.
Nema zorgde ervoor dat er karton
kwam als tijdelijke matras, omdat het
plastic grondzeil van de tenten geen
bescherming bood tegen de kou. Ze
vroeg om meer en betere tenten, de-
kens, matrassen, kleding, keukengerei
en speelgoed. Samen met de andere
hulpverleners zorgde ze ervoor dat de
pap, die de kinderen niet lusten, ver-
vangen werd door het inheemse "Inje-
ra".
Net als zijn lotgenootjes werd ook

Omer aangemoedigd door zijn nieu-
we omgeving en zijn eetlust nam toe
toen hij het vertrouwde nationale
voedsel proefde. In twee maanden tijd
kwam hij een halve kilo aan en een
kleine twee weken later woog hij 6,2
kilo. Daarna begon hij opnieuw te lo-
pen met Nema's hulp. Hij toonde be-
langstelling voor de spelletjes en les-
activiteiten, die in het kamp werden
georganiseerd.
Nema, die een hoop ervaring heeft
met kinderen, beschouwt de weesjes
zo'n beetje als haar eigen kinderen,
maar ze zegt dat ze hen graag een be-
ter tehuis gunt.
"Hoewel ik er van overtuigd ben dat
ze hier wat hun gezondheid betreft
een stuk vooruitgaan, zou ik toch
graag zien dat ze allemaal een blijvend
thuis vinden, waar ze naar school kun-
nen gaan, in echte bedden kunnen sla-

pen en een gevoel van veiligheid krij-
gen. Een noodopvangcentrum is daar
niet de meest geschikte plaats voor".
Voor het ogenblik, echter, zorgt Nema
dus voor de kinderen, van wie het aan-
tal ongetwijfeld zal uitbreiden, zo lang
de droogte nog zijn slachtoffers eist.
Vanaf 26 mei t/m 8 juni houdt het Ne-
derlandse Rode Kruis zijn jaarlijkse in-
zamelingsaktie.
Afhankelijk van de manier waarop het
Rode Kruis in uw woonplaats collec-
teert, kunt U, of een collectant verwach-
ten met de collectebus om uw gift in on-
vangst te nemen, of met het giftenzakje
op te halen, of de collectant komt met
een intekenlijst bij U aan de deur.
Veel Rode Kruis afdelingen verspreiden
tegenwoordig een stortings-acceptgiro-
kaart waarmee U Uw gift kunt overma-
ken.
Help ons helpen. Het Rode Kruis heeft
Uw hulp dringend nodig.

Henk Zieverink (De Valk Lochem) VerflUUT kleuterschool
regionaal 3 banden kampioen
De biljartbond district Lochem en de IJsselkring spelen ook dit
jaar weer onderling om het regionaal kampioenschap 3 banden en het
clubkampioenschap. Voor het 3 banden kwamen uit voor het district
Lochem: G. NyhoJf Wapen van Lochem; H. Timmenje Wapen van
Borculo en H. Zieverink (invaller voor D. Kuiper) De Valk Lochem.

"De Timpe"

Voor de IJsselkring waren dit: H.
Mentink KOT Wichmond; J. te
Braake Olburgen en J. Lunenburg
VOP Hummelo.
Dinsdag 6 mei werden de eerste 8
wedstrijden gespeeld in café Sesink te
Baak, clublokaal van bilj. ver. Excel-
sior.
Van de Lochemspelers kwam H. Zie-
verink na^artijen er zonder punten-
verlies diflBH. Timmerije liep slechts
l verliespunt op en G. Nijhof die dui-
delijk zijn avond niet had, liep 4 ver-
liespunten op.
Van de IJsselkring liep J. Lunenburg 2
verliespunten op, H. Mentink 3 en J.
te Braakfl^erliespunten.
De return^ donderdag 15 mei moest
de beslissing brengen met een voor-
deel voor de Lochemspelers H. Zieve-
rink en H. Timmerije. In het clublo-
kaal van de bilj. ver. KOT, café Pasman
in Lochem, werden het dan ook zeer
spannende partijen.
De groep uit Lochem had deze avond
duidelijk voordeel van hun thuiswed-
strijd want alle partijen tegen de Us-
selkringspelers werden in winst omge-
zet. Wel moest H. Timmerije zijn

meerdere erkennen in de latere kam-
pioen H. Zieverink maar daarna ook
nog tegen G. Nijhof.
Door de overwinning van Zieverink
en het verlies van J. Lunenberg tegen
J. te Braake was Lochemspeler H. Zie-
verink al vroeg kampioen. G. Nijhof
wist zich door 3 overwinningen op rij,
toch nog als 2e te plaatsen.
De heer B. Wisselink, bestuurslid van
de L.B.B, kwam met een Jfcbasselijk
woord de prijzen uitreikei^
Stand: 1. en ongeslagen kampioen H.
Zieverink; 2. G. Nijhof; 3. H. Timme-
rije; 4. J. Lunenburg; 5. H. Mentink; 6.
J. te Braake.
Voor het clubkampioens<^^ komen
uit voor de L.B .B. de Valk^^n 2 voor
de IJsselkring de Keu l en 2.
Intussen zijn hier al voor gespeeld: De
Valk l tegen De Valk 2 4-4; De Keu l
tegen De Keu 2 8-0; De Valk l tegen
De Keu 2 6-2; De Valk 2 tegen De Keu
12-6.
Donderdag 22 mei zal in het clublo-
kaal van de bilj. ver. de Keu in Henge-
lo G ld. café Wolbrink de finale zijn
tussen de Keu l en de Valk l waarbij
dan tevens de prijsuitreiking.

De verschillende commissies hadden er dinsdagavond weinig proble-
men mee dat de voormalige kleuterschool de Timpe voor een jaar
wordt verhuurd aan de plaatselijke landbouwschool. In die t ijd zal dan
de landbouwschool worden verbouwd.

Mevr. Horsting (PvdA) kreeg desge-
vraagd van wethouder Mr. Slingen-
berg (WD) te horen dat mochten er
in dat jaar onkosten aan het gebouw
komen, de gemeente voor de even-
tuele financiële gevolgen aansprake-
lijk is.
De heer M. Groen (WD) informeer-
de of er op deze manier het gebouw
niet per jaar verhuurd kan worden.
"Dan behoeven we de Timpe ook niet
af te breken", zo zei hij.
In de commissie Algemeen Bestuur
kwam dit onderwerp eveneens aan de
orde. Burg. Vunderink zei in deze
commissie dat het niet meevalt om
voor voormalige kleuterscholen gega-
digden te vinden. "Je zit met hoge ex-
ploitatiekosten. Duur onderhoud", al-
dus de heer Vunderink.
De raad zal, indien zich geen kandida-
ten melden, voor augustus 1987 een
voorstel tot afbraak op tafel krijgen.

Voorstellen commissies
De commissie Algemeen Bestuur

heeft zich dinsdagavond geruime tijd
bezig gehouden met de vraag of de
commissie financiën en openbare
werken voortaan als één commissie
door het leven moet gaan. Zowel
Openbare Werken als Financien had-
den bij monde van wethouder Slin-
genberg al laten weten geen bezwaar
te hebben, waarna de commissie Al-
gemeen Bestuur ook haar fiat gaf.
Wat betreft de samenstelling van de
verschillende commissies, kwam de
commissie Algemeen Bestuur tot het
volgende advies:

Commissie Sport en Cultuur: W.B.J.
Lichtenberg (CDA); O. Wempe (Pv-
dA) en E. Brandenbarg (WD).
Commissie Financien/Openbare
Werken: A.C. Voskuilen en R.J. van
Overbeeke (CDA); B. van Tilburg en
mevr. H.A. Horsting-Spee (PvdA); M.
Groen en E. Brandenbarg (WD).
Commissie Algemeen Bestuur: Mevr.
M. Aartsen-den Harder (CDA); W.
Voortman (PvdA); H. Tjoonk (WD).

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

Iedere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

Iedere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het'
Dorpscentrum.

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

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repetitie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

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

26 mei t/m
29 mei: Avond vierdaagse Sparta
29 mei: bejaardenkring

7jun.: De Snoekbaars senior wedstrijden
9 jun.: VRTC avondfietsvierdaagse

10 jun.: VRTC avondfietsvierdaagse
11 jun.: VRTC avondfietsvierdaagse
12 jun.: VRTC avondfietsvierdaagse
22 jun.: De Snoekbaars senior wedstrijden

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

P.V. De Blauwkras
Wedvlucht Warburd d.d. 11 mei 1986.
G.Nekkersl;D.deBeus2;H.Nijhuis
3; H. Boesveld 4, 6; J.W. ter Beek en
Zn. 5,8; B.H. van Londen 7; J.W. Bos-
velt 9; J.A. Eulink 10.

Solex-race
Op zondag 25 mei a.s. wordt er door onze plaatselijke
zwem- en polovereniging een solexrace georganiseerd
op de Galgengoorring. De Oude Zutphenseweg, de Gal-
gengoorweg, het Lekkebekje en de Zelstweg vormen sa-
men het circuit.
Deze solexrace is één van de eerste in de Achterhoek.
Vandaar dat niemand dit gratis toegankelijke evene-
ment mag missen.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt.bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat-
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid-
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1986 slechts f 25,-

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12, tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



Honda gazon maaiers
16 types 3 tot 13 pk.
Geruisarm, veilig, elektr. start, cardanaandrijving, half autom. versnellingsbak,
vangzak.

Jowé Keijenborg tel. 05753-2026

De bank met de
geeft opgroeiende jeugd

een extra hoge spaar rente.

bouwbedrijf hulshof b.v. - steenderen - vorden

Sinds jaren gespecialiseerd in

restauratie en onderhoud van monumenten
en in- en verkoop van antieke bouwmaterialen

Om in aanmerking te komen voor een subsidie voor onderhoud of
restauratie van monumenten en zorg te dragen voor een
vakkundige uitvoering van Uw plannen willen wij U graag
behulpzaam zijn.

Door onze jaren lange praktijkervaring hebben wij de kennis in huis om
U de weg te wijzen om voor een subsidie in aanmerking te komen.

Voor informatie:
Bouwbedrijf Hulshof B.V.,
Kantoor Weh mest raat 1, Steenderen
Telefoon 05755-1490
Privé G.B. Hulshof 05755-1452
Uitvoering J. Wolters, 05755-1600

Werkplaats en opslag Vorden,
Enkweg 11 a.
Telefoon 05752-3189

Voor 11 tot 16-jarigen: k̂
de Piek-fijn Rekening m

Slager Jan Rodenburg 1 jaar in Vorden

2/o
Een manier van sparen die je met recht

Piek-fijn mag noemen. Je krijgt een
extra hoge rente. Da's leuk voor je

spaargeld. Maar even leuk als je op je
eigen naam een pasje en bankgiro-

formulieren krijgt. Zodat je zélf geld
kunt opnemen of overboeken. Je kunt

dus - in verstandig overleg met je

ouders - zelf beginnen je geldzaken te
regelen. Alle bescheiden bewaar je
overzichtelijk in een handige bankbox
die je gratis meekrijgt als je je eigen
Piek-fijn Rekening komt openen.
Hoe begin je? Gewoon even langs ko-
men en een inschrijf-formulier halen.
Dan gaat de rest vanzelf!

Dus MS ook je geld gezond in de groei.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld: Welh. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - t Ribbell: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk: Twekkelerplein 40 •
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v. Otterloostraat 25 OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor: Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decanijeweg 3

Voor ons een bewogen jaar, maar ook een tevreden jaar. Na een goede start volgde er al snel een verbou-
wing, die de winkel een geheel ander gezicht heeft gegeven, en ons de ruimte om u nóg meer produkten te
presenteren.
Maar ook achter ging alles snel door. Steeds meer vleeswaren uit eigen worstmakerij. Ook de slachtplaats
werd weer in gebruik genomen. Eerst alleen de varkens, die we elke week van dezelfde mester hebben.
Iets wat garant staat voor constante kwaliteit.
Sinds november worden ook de koeien in ons eigen bedrijf geslacht. Ook alleen 1 e kwaliteit beesten, die in
de omgeving worden gekocht. Zo ziet u, er is een hoop veranderd in dat ene jaar. En wij voelen ons hier al
helemaal thuis. Er zijn ook fouten gemaakt, iets wat wij zoveel mogelijk proberen tegen te gaan. Maar er
glipt altijd wel iets door de vingers. Daarvoor ons oprecht excuus.
En na een jaar Vorden kunnen we alleen maar zeggen,
Vorden is zo. %
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DffRPSTRAAT 32 - VORDEN

TELEFOON 1470

ONS RUNDVLEES EEN KLASSEAPART

Omdat het feest is nu extra scherp in prijs
Gewone biefstuk ongewoon lekker per i oo gram 2,15
RJblappen per 1000 gram 11,95

Kippepoten 7 stuks voor 10,—

MAANDAG EN DINSDAG
Speklappen 1 m» 7,25

UIT EIGEN WORSTMAKERU

Boterhamworst
feestprijs 100 gram U, ü«f

Gebraden gehakt i5ogram 1,15
3 soorten 250 gram 2,25

SPECIALfTEfTEN

Pampaschijven 5 halen 4 betalen

Slavinken 5 halen 4 betalen

Mexicaans gehakt 6,95

Fijne verse worst 1 k,i0 6,95
Grove verse worst 1 k,io 9,90

Runder verse worst 1 k,i011,50
Extra borstlappen 1 k,io 9,90

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt 6,95

Runder gehakt 9,90

Gekruid gehakt 7,25

EXTRA AANBIEDING

Shoarma vlees 250 gram 2,25

Bami + Nashooogram 5,95



FIETSVAKANTIES
IN DE LIFT

"Doe"-vakanties, met de mogelijkheid om paard te rijden, te surfen, zeilen,
kanoën, fietsen enz.,komen steeds meer in de belangstelling. In dit verband
neemt ook de vraag naar fietsvakanties in binnen- en buitenland toe.

Fietsvakanties
buitenland

Fietsvakanties
Nederland

Organisaties o.a.:
Cycletours*
FietsvakantiewinkeP
France Individuelle*

020-274098
03480-21844
02244-1656 of
020-268898

Studenten Reis Club** 050-120100
K-Tours 020-246191
MyWay 010-4331666
NJHC 020-264433
Norske Turist Service 020-106405
NRV-HoIiday 070-469566
OAD-fietsbusreizen* 05483-77243
RTC-Reizen (ANWB)* 070-264426
Sindbad Tours 040-111444
SKR 030-3152
Vinéa* 05154-9714
Vrij Uit - Interbus* 02968-1300
* Fietsen mee /per fietsbus
** Fietsen mee /
per fietsbus of -trein.
De programma's van een aantal
van bovenstaande organisaties
zijn tevens te verkrijgen bij de
ANVR "Goeie reis" reisbureaus.

Organisaties o.a.:
Fietsvakantiewinkel
NJHC
ANWB
Provinciale VWs

03480-21844
020-264433
070-264426

Alle informatie over
fietstochten in
Nederland
De Nederlandse Rijwiel Toer Unie
is een bij de Nederlandse Sport Fe-
deratie aangesloten recreatieve
sportbond. De NRTU geeft ieder
jaar omstreeks januari/februari
een fietsevenementenprogramma
uit van 6.800 (!) fietstochten die
van maart t/m oktober in Neder-
land door verenigingen, VWs
enz. worden georganiseerd.
Het fietsevenementenprogramma
is verkrijgbaar bij het bonds
bureau van de NRTU (tel. 08385 -
21421) en bij de ANWB.

Voor informatie over fietsvakanties in binnen- en buitenland kan men
terecht bij de betreffende reisorganisaties en -instellingen. Gedrukt
materiaal, zoals (binnen- en buitenlandse) fietsroutes, routekaarten,
boekjes, programma's e.d. is verkrijgbaar bij o.a.: ANWB 070-264426,
Fietsvakantiewinkel 03480-21844, ENFB 03480-16250, stichting: fiets!
020-440944, kaartenwinkels o.a.: Olivier van Noort 010-131589, Pied a
Terre 020-274455, Stap voor Stap 080-234957.
Alleen voor Nederland bij o.a.:
VWs, NRTU 08385-21421, KNWU 03480-11544.

Buitenland:
gevarieerd aanbod
Het aanbod van fietsvakantierei-
zen naar het buitenland speelt in
op de vraag en vertoont een grote
variatie in arrangementen. Alles is
mogelijk: er zijn fietsarrangemen-
ten naar vele landen (tot in China
toe); reizen kan per fietstrein, -
bus, vliegtuig of boot, al of niet
gekoppeld aan een verblijf in ho-
tel, huisje of camping. Men kan
zijn eigen fiets meenemen of ter
plaatse een fiets ter beschikking
krijgen. Er zijn recreatieve arran-
gementen, ook voor families met
kinderen, en meer prestatiege-
richte programma's.

Gespecialiseerde
organisaties
Het buitenlandse aanbod wordt
vooral verzorgd door in fiets-
vakanties gespecialiseerde reisor-
ganisaties en - voor een kleiner
gedeelte - door een aantal algeme-
ne reisorganisaties.

Nederland
Ook in Nederland zijn er vele mo-
gelijkheden. Niet alleen is het aan-
bod in fietsvakanties en -arrange-
menten in Nederland groot, maar
er zijn ook vele georganiseerde
weekend-toer programma's en
dagfietstochten over kleinere en
grotere afstanden. Deze laatste
worden vnl. georganiseerd door
lokale en streek-VW's en de fiets-
clubs, soms in samenwerking met
een rijw^febrikant zoals Gazelle.
Daarnaasr zijn er - voor wie zelf
zijn fietstocht wil organiseren - al-
lerhande fietsroutes beschikbaar
o.a. bij de ANWB, de VWs, de Ne-
derland^^ Spoorwegen en de
stichtinJPets!

Naar welke landen
Georganiseerde fietsvakantie-
reizen zijn er naar (in alfabeti-
sche volgorde): Canada, Chi-
na, Duitsland, Denemarken,
Egypte* Engeland, Finland,
Frankrijk, Griekenland, Hon-
garije, Ierland, -Israël, Italië,
Japan, Joegoslavië, Marokko,
Nieuw Zeeland, Noorwegen,
Oostenrijk, Polen, Portugal,
Spanje, Tsjechoslowakije, de
Verenigde Staten, IJsland,
Zweden en Zwitserland.

Fietsvervoer per auto
Voor vakantiegangers die met de
auto gaan en hun fiets willen mee-
nemen zijn er verschillende moge-
lijkheden.
Dakrek
Er zijn verschillende soorten dak-
rekken in de handel. Hierbij staan
de fietsen veilig en vast op het dak.
Nadelen zijn het boven de macht
tillen van de fietsen bij het opla-
den en de windvang.
Trekhaakdragers
Voor auto's die zijn uitgerust met
een trekhaak zijn er speciale fiets-
dragers ontwikkeld. Nadeel is dat
niet iedere auto van een trekhaak
is voorzien.

Adverteren kost geld...
niet adverteren

kost meer!

Er is een toenemende belangstelling voor fiets-accessoires.
Deze wordt in verband gebracht met de nog steeds groter
wordende betekenis van de fiets in de recreatie. Een aantal
nieuwe extra's zijn de volgende:

Alarm tegen fietsdieven
Dit is een gemakkelijk achter de reflector te monteren alarminstal-
latie van Gazelle. Als de eigenaar zijn fiets met een sleuteltje op
scherp heeft gesteld, gaat een alarm-toon bij gemorrei aan de fiets.
Kettingscherm voor derailleurs
Ter bescherming van de kleren tegen vuil en vet worden bij fietsen
die met een derailleur zijn uitgerust, is er nu een op maat te knip-
pen aluminium derailleur beschermrand in de handel. Te koop bij
de fietsenvakman.
Routerol én -plank
Er zijn voor het raadplegen van een routekaart twee handige hulp-
middelen in de handel: de routeplank en de routerol. Zij worden
op het fietsstuur bevestigd. Beide systemen hebben echter voor-
en nadelen.
Er is nu een nieuw produkt waarbij men door een paar eenvoudige
handgrepen van de kaart een rol (en omgekeerd) kan maken.
Het produkt is voor nog geen twintig gulden te koop in de fietsen-
handel.
Fietstas-regenhoezen
Er zijn onlangs in drie maten regenhoezen voor fietstassen in de
handel gebracht. Zij zijn gemaakt van lichtgewicht nylon en voor-
zien van een waterdichte coating. De hoezen zijn gemakkelijk en
klein opvouwbaar en kunnen met een simpele handbeweging over
de tassen worden getrokken. Vraag informatie hierover bij de fiets-
handelaar.
Polsslagmeter/stopwatch
Voor trimmers is er nu een polsslagmeter in de vorm van een
horloge op de markt. Behalve het registreren van de polsslag heeft
de meter ook een funktie van stopwatch/tijdklok met tussenstop-
mogelijkheden.
Kinderzitje voor sp^pfietsen
Veel kinderzitjes zijn niet of minder geschikt om op sport- en
racefietsen te worden gebruikt. Er is nu een type in de handel
gebracht dat speciaal voor dit soort fietsen is gemaakt. Het gaat
om een voorzitje voor racestuurfietsen en fietsen met korte stuur-
pennen. Het past bo\^dien ook op een normaal recht stuur.
Revolutionair smeemiiddel
Specialisten van Gazelle en Frisol Oils te Dordrecht hebben een
nieuw smeerprodukt met een sterk zelfsmerende werking, goede
anti-roest werking en een groot doordringingsvermogen ontwik-
keld. Proeven hebben uitgewezen dat bij één smeerbeurt de bewe-
gende delen van de fiets 1.600 km soepel en geruisloos blijven
werken.
Stuur-fototas
De Quorum 525 is een nieuw type, van nylon gemaakte, stuurtas
voor foto- en filmapparatuur. De tas is aan de binnenzijde schok-
absorberend afgewerkt. De compartimenten ervan zijn met klitte-
band verstelbaar. Er is voldoende ruimte voor filmrolletjes, objec-
tieven, zonnekap enz. Ook te gebruiken als draagtas.
Sportmonnee
Er is voor nog geen negen gulden een handige waterproof porte-
monnaie voor fietsers verkrijgbaar, "sportmonnee" genoemd,
voorzien van sleutelring en koord om aan de hals te dragen. De
sportmonnee heeft vakken voor papiergeld, credit-cards, reispa-
pieren en een ritsvak voor klein geld.

Dubbele lichtleiding geeft
meer veiligheid!
Ieder jaar zijn er ontwikkelingen te melden op fietsgebied en wat daarmee
samenhangt. Dit betreft niet alleen nieuwe modellen en onderdelen van fiet-
sen, maar ook ontwikkelingen op het gebied van fiets- en racekleding, acces-
soires, verlichting en - veelal samenhangend met het laatste - veiligheidsvoor-
zieningen.
Een goede, betrouwbare verlichting is van levensbelang, want in het donker
rijden met een haperende verlichting is levensgevaarlijk. Daarom hebben veel
koplampen en achterlichten een spiegelreflector en een ingebouwd reserve-
lampje en zijn achterlichten vaak voorzien van breedtestraling en bumper-
stangbescherming. Op Gazelle fietsen is, naast alle bovengenoemde veilig-
heidsvoorzieningen op het gebied van verlichting, bovendien een twee-aderi-
ge lichtleiding naar het achterlicht gemonteerd.
Hierdoor blijft het achterlicht, ook bij een haperende "massa"-verbinding,
altijd branden. Vooruitlopend op de wettelijke verplichting tot zij-reflectie die
per 1-1 -1987 van kracht wordt, worden ook op veel modellen al reflecterende
banden of velgen gemonteerd.

Buiten verantwoording
van de redactie
Aforismen allerlei
ISRAËL: het is mogelijk de staat Is-
raël ter erkennen zonder in God te ge-
loven. Is het ook mogelijk in God te
geloven zonder de staat Israël te er-
kennen? (HvD).
BAARD: Ik heb niets tegen mannen
met .een baard, hoogstens iets tegen
moppen met en baard, of kende jij die al?
(HvD).

GELIJK: De optimist en de pessimist
hebben beide gelijk. Geloof me, de
eerste heeft een gelukkiger leven
(HvD).
NEDERLAND: Een slecht land voor
genieën, alles moet er gelijk zijn, en
klein. (J. v. Teunissen).
HOOP DOET LEVEN: Welzalig de
mens die hopen kan, met dezelfde
kracht als waarmee sommigen wan-
hopen (HvD).

Henri van Dorsten.

Paniek in de tent
bü WL - Vonten 3-2
Vorden heeft tweede Pinksterdag in
de laatste wedstrijd van het seizoen,
uit tegen het reeds gepromoveerde
VVL een geheel onnodige 3-2 neder-
laag geleden.
Voor de rust speelden de geelzwarten
zeker een klasse beter dan hun tegen-
standers. Het overwicht werd in
slechts één doelpunt in de score tot
uitdrukking gebracht. Peter H oevers
bracht deze goal in de 30e minuut op
zijn naam.
Dezelfde Peter Hoevers en Kees Jan-
sen kregen volop de gelegenheid deze
voorsprong verder uit te bouwen. Dit
gebeurde evenwel niet.

Vijf minuten na rust werd het wel 0-2
toen opnieuw Peter Hoevers de roos
trof. Na circa twintig minuten spelen
veroorzaakte Bennie Wentink een
strafschop, die door Kamperman
koelbloedig langs doelman Gerrit
Wenneker werd geschoten. Deze
Wenneker verving in de tweede helft
Harms. Hij keepte een goeie partij en
had aan de doelpunten geen schuld.
Nadat de thuisclub tot 1-2 was ingelo-
pen, brak er paniek uit in de Vordense
tent (lees achterhoede) Tien minuten
voor tijd werd het bij een scrimmage
2-2, terwijl VVL zelfs drie minuten
voor tijd via Rudi Jansen nog de volle
winst pakte 3-2.

Vorden - Zelhem 1-1
Zelhem wekte zaterdagmiddag vooral
in de eerste helft tegen Vorden niet de
indruk dat de ploeg (zij het theore-
tisch) nog een mogelijkheid had om
voor promotie in aanmerking te kun-
nen komen.

De bezoekers hadden het erg moeilijk
tegen het fris en gretig spelende Vor-
den. Scoringskansen deden zich in de
eerste twintig minuten evenwel niet
voor. In de 25e minuut was het wel
raak. Een schitterend genomen hoek-
schop van Bas Oosterink werd even zo
fraai met een kopbal door Mark v.d.
Linden afgerond. Even later voor-
kwam Zelhem doelman Han Raterink
dat de achterstand voor zijn ploeg nog
groter zo worden. Een keihard inge-
schoten bal van Kees Jansen werd met
een geweldige reflex door hem tot
corner verwerkt .

In de tweede helft kroop Zelhem bin-
nen de minuut door het oog van de
naald toen een inzet van Kees Jansen
buiten bereik van Raterink van de
doellijn werd gehaald. Tien minuten
later opnieuw een goede scoringskans
voor Vorden. Peter Hoevers soleerde
door de Zelhem-defensie doch treu-
zelde met schieten zodat Ratering op
het laatste moment kon redden.
De bezoekers bleken hierna bereid de
mouwen nog eens op te stropen. Een
kwartier voor tijd had Zelhem speler
Peters pech toen hij op de lat kopte.
De terugspringende bal belandde
evenees op de lat. Drie minuten voor
tijd werd het 1-1 toen Karel Velthorst
(onzichtbaar in deze tweede helft)
met een kopbal succes had.

Jeugdtoneel in
Gelderse kastelen
Toneelgroep LA TERRAZZA u i t ,
Arnhem nodigt alle kinderen van 8-12
jaar mét hun ouders uit om te komen
kijken* naar de sprookjesachtige we-
reld van het franse hof van Lodewijk
de Veertiende, 'De Zonnekoming'.
Een wereld van pracht en praal: Luch-
ters, spiegels, rijk versierde kostuums,
feesten die een week duren en waar
nachtenlang gedanst wordt. Een we-
reld van romantische liefdesavontu-
ren, intriges en duels...
Molière schreef in die tijd "De Misan-
troop" en LA TERRAZZA maakte er
een bewerking van voor de jeugd: DE
EENLING!

"Alceste, de hoofdpersoon, koop z'n
vrienden niet, draagt niet wat ie-
dereen draagt en doet geen moeite
om ker bij' te horen. Deze eerlijkheid
blijkt echter niet gemakkelijk..."
De passende sfeer van de gelderse ka-
stelen is aanleiding om de voorstelling
daar te spelen; kasteeel de Cannen-
burgh, kasteel Loevestein, Slot Dod-
dendaal, Kasteel Ammersoyen, ka-
steel Wychen, kasteel Doornenburg,
huis Voorstonden, huis de Voorst, ka-
steel de Weyenburg, huis Verwolde,
kasteel Vorden, kasteel de Zwaluwen-
burg, kasteel Doorwerth. Men speelt
in Vorden op maandag 26 mei a.s. lx 's
middag en lx 's avonds. In verband
met verwachte belangstelling reserve-
ren gewenst, tel. 085-512418, toneel-
groep LA TERRAZZA.
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Wandelen in Vorden
De gymnastiekvereniging Sparta organiseert van 26-29 mei een avond vierdaagse. Vier avonden achter elkaar
wandelen in Vorden met als vertrekpunt de oude kerk. Vorig jaar waren er 800 deelnemers, dit jaar worden nog
meer wandelliefhebbers verwacht.
Een mooi initiatief dat wij van harte toejuichen en dat wij graag succes toewensen. Succes hangt niet alleen af
van het aantal deelnemers maar ook van de manier van wandelen. Wandelen is gezond, gezellig en sportief.
Met een club, met een grote groep, kan het extra feestelijk en vrolijk worden. Er wordt gezongen, gebabbeld,
gelachen. Wordt er ook gekeken? Zij de ogen gericht op de grond? Of nergens op? Of genieten de wandelaars
ook van alles wat zij aan interessants en moois tegenkomen?
De Gelderse Achterhoek is een van de rijkste natuurgebieden van ons land en Vorden spant misschien wel de
kroon in die unieke regio. Het is een voorrecht er te wonen en te toeren. Vorden is nationaal bekend als het
achtkastelendorp maar 't gaat niet alleen om de kastelen. Door de eeuwen heen hebben de landheren en de
boeren aan het landschap gewerkt. Zij hebben het gemaakt. Het is een zeer afwisselend, intiem klein-
schalig land met vele lanen, bosjes, weilanden, hakhout, houtwallen en beken. Akkers, weilanden en gerief-
bosjes wisselen elkaar af. En grotere loofbossen rond de kastelen geven het land allure.
Met veel zorg, liefde en verantwoordelijkheid zijn door de voorouders de boerenerven gemaakt, fraai liggend
in het landschap. Zandwegen, klinkerwegen, paden met heel oude namen zijn bewaard gebleven. Er is nog rust
en sfeer in het buitengebied. Natuurlijk, de tijd staat niet stil. Zure regen bedreigt ook de Achterhoek, ook Vor-
den. Mestoverschotten, intensivering van de landbouw, monoculturen als mais en eenzijdig grasland, bio-in-
dustrie, verkeer, oprukkende bebouwing, industrievestiging, recreatie drukte hebben ook hier hun sporen ach-
tergelaten. Maar er is nog veel moois gebleven en veel kan nog bewaard worden.

CAFE-RESTAURANT

, Je Herberg"
K

Dorpsstraat 10 - Vorden - tel. 2243

S~^S^^>*+
— Na die vele kilometers lopen,

is het gezellig om bij ons nog een
bakje koffie of een konsumptie
te kopen

— en mocht uw maag een beetje
knorren,
dan bent U misschien ook voor een
hartige hap te porren

Veel wandelplezier en tot ziens.

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Slagerij Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - tel. 1321

Huidverzorgingsstudio

Erkend
schoonheids-

specialiste
Stivas A -f B

Kernlid ANBOS
make-up specialiste

Acné specialiste
Dorpsstraat 30 - Vorden - tel. 05753-3279 of 05752-3279

Jeansblauw-geel-groen en zwart.
Kleur is mode,
ook voor gympies
met dikke zolen!
Maten 36-42

29,95

WULLINK
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4, Vorden.

dameskapsalon

De Chr. Muziekver. 'Sursum Corda' is opgericht op 11 november 1930. Sursum Corda betekent: "De harten
omhoog". De vereniging is verdeeld in 7 groepen.
De jongste groep zijn de mini-minirettes, dit zijn de beginnelingen en als ze wat gevorderd zijn gaan ze naar de
minirettes.
Bij de minirettes leren ze al wat figuren en stokoefeningen. Van de minirettes gaan ze naar de mini-majorettes,
dit is een groep die samen met de majorettes ook op straat optreden. Als laatste gaan ze dan naar de majorettes
waar de moeilijkheidsgraad van de oefeningen niet gemakkelijk is.
De drumband, een groep jonge mensen die samen muziek maken en waar show en ritme op de eerste plaats
staan. Het jeugdorkest is een groep jongens en meisjes die samen muziek maken en daarna naar het grote or-
kest gaan. Het muziekkorps bestaat uit leden van jong tot oud die samen met hun instrument ook een steentje
bijdragen aan de klank en kleur van Sursum Corda. Daarnaast werkt de vereniging mee aan veel aktiviteiten in
en rondom Vorden. Zo ook aan de intocht van de avond vierdaagse en dat niet alleen, drumband en majorettes
lopen ook nog alle vier avonden mee.
Als U dit zo leest, misschien zegt U dan wel, ik zou ook wel lid willen zijn van zo'n aktieve vereniging.
Wacht U niet te lang maar vraag informatie bij één van de bestuursleden.

Namens SURSUM CORDA
Henk Smallegoor (secr.)

ECHTE JAGERKIJKERS

absolute
topkwaliteit

Optisch van hoge klasse, hard coated lenzen, scherp en
helder! ^ Wapen- en sporthandel

steeds doeltreffend!

Zutphenseweg 9 - VORDEN - Telefoon 05752-1272

Monny

woensdagmiddag kinderknipmiddag
t/m 12 jaar f 1 1 ,50 op afspraak.

vrijdagavond tussen 18.00 uur en 20.00 uur
knippen zonder afspraak.

openingstijden:
van 8.30-12.00 en 13.30-18.00 uur

Nieuwstad 5 - Vorden
Telefoon 05752-1722

DAMES MODE
ook voor de grotere maten

CONFECTIE EN MODE

ZUTPHENSEWEG 29 - VORDEN- TEL. 05752-1971

de meest veelzijdige zaak
uit de regio

met nog meer keus.

Barendsen Vorden bv
Telefoon 05752-1261

Bouwbedrijf

RONDEEL B.V.
Voor al uw

TIMMER- EN
METSELWERKEN

Ruurloseweg 42 - Vorden - Telefoon 05752-1479

Hotel Bakker
Dorpsstraat 24 - Vorden - Telefoon 1312

Voor al uw festiviteiten

zowel groot als klein

Ook voor het meenemen
van diverse schotels

Bemiddeling bij aan- en verkoop van onroerend goed,
taxaties, hypotheken en alle verzekeringen met des-
kundig advies. Tevens agentschap van de Nederlandse
Middenstands Spaarbank.

MAKELAARS o.g. en ASSURANTIEKANTOOR

VAN ZEEBURG
Zutphenseweg 31, VORDEN. Tel. 05752-1531.

Lid NVM/MCC

Uw echte bakker adviseert:

EET EENS
GELDERS TARWEBROOD

Zo uit de oven in de winkel
Dat is pas vers!

ASSELTV A N

Zutphenseweg 18 - Vorden - Telefoon 1384
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WEEKBLAD CONTACT
DERDE BLAD
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Zij werken mee aan de feestelijke en bloemrijke intocht Leden van Sparta verkopen verschillende
limonades voor 50 cent en zo wordt de

verenigingskas ook nog een beetje gesteund.
Groepen mogen ook bij ons kopen.

Muziekvereniging Sursum Corda Muziekvereniging Concordia
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CAFE-RESTAURANT

A.J. EIJKELKAMP
Ruurloseweg 114, Vorden. Telefoon 6634

Leuke zaal voor bruiloft,
partijen en personeelsfeestjes enz. enz.
Nu ook speeltuin
Specialiteit pannekoeken

!

LOONBEDRIJF

B.J.H.
't HOGE 7 - VORI

Voor alle

Seesink
- VORDEN - TELEFOON 1572

Voor alle
agrarische werkzaamheden
en onkruidbestrijding

Sportieve mode

mode
burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381

boomkwekerij
lucassen

Ganzesteeg 6 - Vorden

Tel. 6721

?»$§ van de herfst staan wij weer
T' ïf

voor u klaar met bomen,

l heesters en coniferen

Privé:
HENNY DOSTAL
Industrieweg 4
7251 JT Vorden

Voor al uw
grond-, riolerings-

en bestratingswerken

Voor levering van

traktoren en
landbouwwerktuigen

Tevens diverse merken gebruikte
traktoren en opraapwagens.

Vakkundige service
Off. dealer Landini traktoren, Mengele
opraapwagens en Niemeijer
Hooibouwwerktuigen en Irrifrance
beregeningsapparatuur.

HENK ARENDS
WICHMOND -TELEFOON 05754-681

KEUREN
(APK en WN) van en alle reparaties aan uw auto.

Nü ook Shell diesoline
bij ons.

Fietsen, snor- en bromfietsen,
grasmaaimachines, boomzagen,
hometrainers, huren van fietsen
en tandems

Fa. Kuypers
Telefoon 1393

^^

K LU VERS
SPORT-TOTAAL 7»
.VOOR ELKE TAK VAN SPORT

ZUTPHENSEWEG 41«VORDEN«Tel.05752-1318

Voor al uw

loodgietersmaterialen
naar de vakman, met gratis advies.

Loodgietersbedrijf

J.H.WILTINK
Vorden - Tel. 1656

De winterschilder is ook zomerschilder

Neem vrijblijvend kontakt op
voor de nodige

Onderhoudswerkzaamheden
schibersbedrijf

D

7250 AA Vorden - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208 b.g.g. 2039
Filiaal: Zutphen - Telefoon 05750-19789

Voor lekker brood en fijn banket
naar de bakker die op kwaliteit let!

WARME BAKKER OPLAAT
Bakt het voor u.

TELEFOON 1373, VORDEN

AUTOMOBIELBEORUF

DRIEKUS GROOT JEBBINK
Ford / Suzuki-dealer
Ook voor andere bekende merken kunt u
bij ons terecht.
GOED - GOEDKOOP - BETROUWBAAR

Shell tankstation met LPG
Rondweg 2, Vorden, telefoon 05752-1794.

PATENTREKENING
• hoge rente
• dagelijks opvraagbaar zonder boete of

opnamekosten
• rente opgebouwd uit basisrente plus

premierente
• hoe hoger uw minimumsaldo, hoe hoger de

rente
• rente bijschrijving op l december en l juni

Doe meer met de spaarbank die meer doet

bondsspaarbank
Decanijeweg 3, Vorden. Tel. 1988

Coniferen, Heide, Vruchtstruiken, Vaste planten.
Heesters, Bomen en Klimplanten
Alles in diverse soorten en rechtstreeks van de kwekerij.

Particulierenverkoop alleen op

VRIJDAG EN ZATERDAG

Boomkwekerijeti

M.G. Spiegelenberg b.v.
Ruurloseweg 26 - Vorden - Telef 05752-1464

De juiste en veiligste weg voor

TAPIJTEN en

MEUBELEN - TAPIJTEN - LEDERWAREN
BURG. GALLEESTRAAT 26, VORDEN, TEL 1421
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Routes avondvierdaagse 26 t/m 29 mei
Maandagavond omgeving Linde/Delden. Route 5 km.
Start R.A. Kerkstraat; L.A. Voorrangsweg oversteken; R.U. Raadhuisstraat; L.A. W. Alexanderlaan; L.A.
Christinalaan; R.U. Vordensebosweg; R.U. Schuttestraat; R.A. Schimmeldijk; Na bank R.A.; L.A. Veldslag-
weg; R.U. Veldslagweg volgen; Verharde weg R.A. (Deldenseweg); Na beek L.A. (kamp over); Rechts aanhou-
den; Verharde weg R.A.; Fietspad R.A.; Na 100 meter bospad L.A.; Bospad volgen; L.A. Nieuwstad; L.A.
Nieuwstad/Raadhuisstraat; Voorrangsweg oversteken; R.A. Kerkstraat; L.A. Finish.

Route 10 km.
Start R.A. Kerkstraat; L.A. Voorrangsweg oversteken; R.U. Raadhuisstraat; L.A. W. Alexanderlaan; L.A.
Christinalaan; R.U. Vordensebosweg; R.U. Schuttestraat; R.A. Schimmeldijk; Bospad R.A; Voor beek L.A;
Bij brug L.A.; L.A. Waarlerweg; Rechts aanhouden; R.A. Lindeseweg; L.A. Velslagweg; R.U. Veldslagweg vol-
gen; Verharde weg R.A. (Deldenseweg); Na beek L.A. (kamp over); Rechts aanhouden; Verharde weg R.A.;
Fietspad R.A.; Na 100 meter bospad L.A.; Bospad volgen; L.A. Nieuwstad; L.A. Nieuwstad/Raadhuisstraat;
Voorrangsweg oversteken; R.A. Kerkstraat; L.A. Finish.

Dinsdagavond omgeving Galgengoor. Route 5 km.:
Start L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.U. Almenseweg; R.A. Overweg; L.A. Zelstweg; R.U. Zelstweg;
R.A. Lekkebekje; R.U. Galgengoorweg; R.A. Reeoordweg; R.A. Wientjesvoortseweg; R.A. Wildenborch.se-
weg; Bospad R.A.; Meteen L.A.; Links aanhouden; R.A. Enzerinckweg; L.A. Hamelandweg; R.A. Oude Zut-
phenseweg; Oude Zutphenseweg volgen; L.A. Zelstweg; R.A. Overweg; L.A. Almenseweg; R.A. B. Gallee-
straat; L.A. Kerkstraat; Finish.

Route 10 km.:
Start L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.U. Almenseweg; R.A. Overweg; L.A. Zelstweg; R.U. Zelstweg;
R.A. Lekkebekje; R.U. Galgengoorweg; Galgengoorweg volgen; R.A. Wientjesvoortseweg; Voor huisnr. 2
L.A.; Verhardeweg R.A.; R.A. Sekdijk; Zandweg R.A. (Molendijk); Links aanhouden; R.U. Wientjesvoortse-
weg; R.A. Wildenborchseweg; Bospad R.A.; Meteen L.A.; Links aanhouden; R.A. Enzerinckweg; L.A. Ha-
melandweg; R.A. Oude Zutphenseweg; Oude Zutphenseweg volgen; L.A. Zelstweg; R.A. Overweg; L.A. Al-
menseweg; R.A. B. Galleestraat; L.A. Kerkstraat; Finish.

Woensdagavond omgeving Kranenburg. Route 5 km.:
Start L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.A. Molenweg; R.U. Wilhelminalaan^.A. Groeneweg; R.A. Enk-
weg; L.A. Ruurloseweg; Voorrangsweg oversteken; Schuttestraat volgen; L.A. ̂ pmansdijk; R.A. Kostede-
weg; Kostedeweg volgen; R.A. Lieferinkweg; Voor weiland R.A.; Eerste weg L.A.; Bospad L.A.; Bospad aan-
houden; Verharde weg R.A.; Voor boerderij L.A.; Weg volgen; Verharde weg volgen (Waarlerweg); R.A. Rich-
ting kasteel; Verharde weg R.A.; L.A. Schuttestraat; Na brug L.A.; R.A. Horsterkamp; R.U. Stationsweg; L.A.
Molenweg; L.A. Insulindelaan; R.A. Kerkstraat; Finish.

Route 10 km.:
Start L.A. Kerkstraat; L.A. Insulindelaan; R.A. Molenweg; R.U. Wilhelminalaan; L.A. Groeneweg; R.A. Enk-
weg; L.A. Ruurloseweg; Voorrangsweg oversteken; Schuttestraat volgen; L.A. Bekmansdijk; L.A. Kostede-
weg; R.A. Hamsveldsezijweg; R.A. Meteen L.A; Verharde weg R.A. (Eikenlaan); R.A. Bergkappeweg; Berkap-
peweg volgen; L.A. Schuttestraat; R.A. Kapellebultweg; R.A. Kostedezijweg; R.U. Kostedeweg; R.A. Liefe-
rinkweg; Voor weiland R.A.; Eerste weg L.A.; Bospad L.A.; Bospad aanhouden; Verharde weg R.A.; Voor
boerderij L.A.; Weg volgen; Verharde weg volgen (Waarlerweg); R.A. Richting kasteel; Verharde weg R.A.;
L.A. Schuttestraat; Na brug L.A.; R.A. Horsterkamp; R.U. Stationsweg; L.A. Molenweg; L.A. Insulindelaan;
R.A. Kerkstraat; Finish.

Donderdagavond omgeving Vorden. Route 5 km.:
Start R.A. Kerkstraat; Voorrangsweg oversteken Raadhuisstraat; R.A. Nieuwstad; L.A. Dr. Staringstraat; R.A.
P. v. Vollenhovenlaan; R.U. P. v. Vollenhovenlaan; L.A. Horsterkamp; L.A. W. Alexanderlaan; R.A. Christina-
laan; R.U. Vordensebosweg; L.A. Schuttestraat; L.A. Ruurloseweg; R.A. Enkweg; L.A. Julianalaan; R.A. Wil-
helminalaan; R.U. Molenweg; R.A. Insulindelaan; R.U. Almenseweg; Almenseweg volgen; L.A. Mispel-
kampdijk; L.A. Het Wiemelink; R.A. HetKerspel; L.A. De Stroet; R.A. De Steege; L.A. Het lebbink; R.A. de
Boonk; Voorrangsweg oversteken; R.U. Dr. Lulofsweg; L.A. Het Hoge; Intocht.

Route 10 km.:
Start R.A. Kerkstraat; Voorrangsweg oversteken Raadhuisstraat; R.A. Nieuwstad; L.A. Dr. Staringstraat; R.A.
P. v. Vollenhovenlaan; R.U. P. v. Vollenhovenlaan; L.A. Horsterkamp; L.A. W. Alexanderlaan; R.A. Christina-
laan; R.U. Vordensebosweg; L.A. Schuttestraat; L.A. Ruurloseweg; R.A. Enkweg; L.A. Julianalaan; R.A. Wil-
helminalaan; R.U. Molenweg; R.A. Insulindelaan; R.U. Almenseweg; Na spoorweg overgang R.A.; R.U. In-
dustrieweg; L.A. Kerkhoflaan; L.A. Oude Zutphenseweg; R.A. Galgengoorweg; L.A. Lekkebekje; L.A. v.
Lennepweg; R.U. Mispelkampdijk; L.A. Het Wiemelink; R.A. HetKerspel; L.A. De Stroet; R.A. De Steege;
L.A. Het Jebbink; R.A. de Boonk; Voorrangsweg oversteken; R.U. Dr. Lulofsweg; L.A. Het Hoge; Intocht.

Route intocht:
Start ca. 20.30 uur: 't Hoge; Smidstraat; Zutphenseweg; Dorpsstraat; Insulindelaan; Kerkstraat; Schoolplein.

Iedereen mag de wandelaars met bloemen verrassen bij de intocht

Het startbureau sluit om 2130 uur.

ANWB Bondsrestaurant Vorden
waar de kok uw gastheer is!

U en uw kinderen zijn er van harte welkom!
N.H.A. VAN GOETHEM 05752-1519

En ... in romantische stijl

't
Sfeervol borrelen bij open haardvuur, in

dezelfde stijl, intiem zaaltje voor uw
receptie, diner, feestje of zakelijke

bijeenkomst.
Nu ook voor nog grotere partijen.

N.H.A. van Goethem
05752-1519/1770

Vandaag gebracht
overmorgen klaar

SCHOENMAKERIJ

Raadhuisstraat 1 8 - Vorden - Tel. 05752-1849

Het adres voor al uw:

GLAS EN SCHILDERWERKEN
is en blijft

U l TE R WEER D B.V. gedlpl.Meester-schilderNSS
Ruurloseweg 35 - Vorden - Telefoon 05752-1523

Maak de intocht feestelijk
en fleurig en beloon de zwoegers

met bloemen.

Volop keus in leuke, gezellige, grote,
kleine en goedkope boeketten.

bloem-speciaalzaak

dijkèrmcin
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Gespecialiseerd in:
koel/vries/veetransporten
naar alle landen van Europa

Internationaal transportbedrijf

J.J. Woltering & Zn b.v.
Het Hoge 23 - 7251 XT Vorden.
Postbus 44, telefoor^tt7 52-1264*.

Als het om

AUTORIJLESSEN
gaat

Autorijschool de Eendracht
We lessen in B.M.W. en Mazda automaat

J.H. HILFERINK
DE BOONK 39, VORDEN. TEL 1619

Voor elk doel

verren behang
van Boerstoel

Schildersbedrijf - Verfhandel

5 j}, ni. fcoerttoefk,.

Dorpsstraat 7-9 - 7251 BA Vorden - Tel. 05752-1567

VOOR

GRINDTEGELS, PALEN,
BIELZEN

EN NATUURLIJK GOEDKOPE

BENZINE
NAAR TANKSTATION

Weulen Kranenburg en Zn. bv
Enkweg, Vorden — Ruurloseweg, Vorden.

Administratiekantoor
Vorden B.V.
Dir. DE REGT
en
BLOEMENDAAL
Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden - Telefoon 05752-1485

Uw geldzaken goed geregeld,
dat geeft ook een feestelijk gevoel.

De Amro Bank heeft alles in huis om 't u financieel
naar de zin te maken Maak er vooral gebruik van
't Geeft ook een feestelijk gevoel, als uw geldzaken
goed geregeld zijn

Raadhuisstraat 1, tel. 1886 amrobank^

Bij de sport hoort

EEN
GOED

KAPSEL

KAPSALON
P. SIETSMA

Dorpsstraat 1,
Tel. 1984

AUTO
Voor: verkoop,

Onderhoud, Reparatie
van alle merken.

DEALER:
PEUGEOT
TALBOT

Mobil tankstation

RIJWIEL
Voor: Verkoop

Onderhoud, Reparatie
Verhuur:

fietsen/tandem

DEALER:
GAZELLE
UNION
BATAVUS/FONGERS

Voor: Particulier
Ziekenfondsen

Verzekeraars-hulpdienst
Groepsvervoer

Taxi vergoeding GAK
Trouwerijen

Begravenissen

Auto-Rijwiel en Taxibedrijf

v/h TRAGTER
Eig. A. Klein Brinke. Zutphenseweg 85. Telefoon 05752-1256 of 3572.

Wilt u leren knippen en
naaien of patroon-
tekenen?
Wilt u worden opgeleid voor

costumière, coupeuse
enz.?

Voor inlichtingen en opgave:

Danckaerts-modevakschool
T. LEUVERINK-EYKELKAMP
Deventerweg 135, Zutphen
Tel. 05750-16204

l

In september starten de

nieuwe cursussen weer.

boek
en

kantoor
Raadhuisstraat 22

Vorden
Tel. 3100
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Enkele informaties over de
avondvierdaagse

- Diegenen, die niet alle dagen meelopen, kunnen zich bij het startburo aanmelden voor één of meerdere
avonden. Zij komen dan in aanmerking voor een dagspeld.

- Heeft u zich vergeten op te geven... het kan nog op maandagavond 26 mei tot 19.00 uur, eveneens bij het
startburo.

— De leden van de organisatie zijn herkenbaar aan de witte band met blauwe letters A.V. (Avondvierdaagse)
Voor de intocht opstellen op het schoolplein van de school "Het Hoge". Aldaar worden ook de medailles uit-
gereikt. De groepen kunnen zich daar opstellen.

- De sluiting van de avondvierdaagse zal gezamenlijk plaatsvinden tevens op het schoolplein van "het Hoge".
- Ontbinding van de avondvierdaagse op het schoolplein O. L. school.
- Let op: het startburo sluit 's avonds om 21.30 uur (kaarten inleveren).

Wilt u onderweg ook aanwijzingen volgen van de E.H.B.O. en andermans eigendom-
men laten zoals ze zijn.

Met dank aan alle adverteerders die meegewerkt hebben om deze krant tot
stand te brengen.

De acht kastelen van Vorden
Kasteel betekent eigenlijk versterkt huis. De bouw begon vaak met de toren, waarin de soldaten verbleven en
van waaruit zij via de schietgaten de vijand op afstand hielden. Kastelen werden graag aan een rivier of beek ge-
bouwd. Dat bood betere bescherming. Ook werden ze omringd door een gracht, liefst een dubbele, met een
ophaalbrug om ongewensten te weren. A
De meeste kastelen zijn geen versterkte huizen maar riante landhuizen met kasteeleHmenten: toren(s), zicht-
kamer, die toegang tot het huis geven maar ook uitzicht naar buitengebieden, koetshuis, tuinmanswoning. En
uiteraard horen er bij: een park en een landgoed met bossen, akkers, weilanden en boerderijen.
Een echt kasteel was het roofridderkasteel de Wildenborch. Alleen de toren is oud, de rest is veel jonger. Echte
kastelen zijn ook kasteel Vorden, waar nu het gemeentehuis gevestigd is en dat eige^tem is van de gemeente
terwijl het omringende landgoed van 80 hectare en enkele boerderijen eigendom zi^^an het Gelders Land-
schap.
Huize Kieftskamp is eigendom van de Stichting Gelderse Kastelen en het landgoed -150 hectare en de vijftal
boerderijen - in het bezit zijn van het Gelders Landschap.
Het grootste landgoed, ruim 800 hectare en 38 boerderijen is Hackfort. Het kasteel is pas gerestaureerd en is
met het landgoed eigendom van Natuurmonumenten.
De kastelen zijn niet te bezichtigen. Alleen de tuinen van de Wiersse zijn enkele malen per jaar voor publiek
opengesteld. Alle landgoederen zijn vrij toegankelijk voor wandelaars als ze op de paden blijven en zich aan de
regels houden.
Boerderijen en huizen van het Gelders Landschap zijn herkenbaar aan de luiken: groen met een gele ruit waar-
in een rode bloem. Die bloem stelt de mispelbloem voor. Toch is die wit, niet rood. Het Gelders Landschap
koos dit embleem om een oude legende in ere te houden. Die legende vertelt van een jonge edelman uit Venlo
die op een toernooi in Zutphen verliefd raakte op een dochter van Herman van Hameland. Hij vroeg haar hand
aan papa, maar die wilde eerst dat de jongeman een heldendaad op zijn naam schreef. Dat deed hij door een
draak die de omgeving onveilig maakte te doden. Het bloed van het monster spoot alle mispelbloemen in de
buurt rood. Stervend rochelde het monster gelre en dat werd de naam van dit gewest.

Architektuur
en bouwadvisering
Bouwplannen in de premie-
en vrije sektor.
Restauratie en utiliteitsbouw
Vrijblijvend alle plannen
ter inzage

Bouwkundig adviesburo
G. H. V a a S Het Hoge 26, Vorden. Telefoon 05752-1787

Rabobank S
geld en goede raad

Kantoren te:

Vorden,
Zutphenseweg 26, telefoon 05752-1888

Kranenburg
Ruurloseweg 70, tel.,05752-6769

Wichmond,
Bar. v.d. Heydenlaan 3, tel. 05754-423

Sportmensen,
het is maar een kleine stap
voor een drankje en een hap

CAFÉ-RESTAURANT

Th. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64, Kranenburg/Vorden. Tel. 6614

ADMINISTRATIEKANTOOR

KLEIN LEBBINK B.V.
BELASTINGADVIESBUREAU

Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden. Tel. 05752-1455

- Administraties
- Belastingaangiften
- Belastingzaken
- Deskundige adviezen

WEGENBOUW] WEGEf

DOSOSTAL

05752-6691
VORDEN

Tevens voor alle soorten grondwerk,
bestrating en asfaltverharding.

Natuurlijk vers brood van de
warme bakker
haalt u bij

't winkeltje in brood en banket

Burg. Galleestraat 22 Vorden Telefoon 05752 _ 1877

Ook ruim gesorteerd in reform en natuurartikelen

Welkoop helpt u.
Van start tot finish

Stationsweg 22, Vorden
Telefoon 05752-1583

Geluidsverhuurbedrijf

Fa. Wolsing
Julianalaan 20,
7251 ER Vorden
Telefoon 05752-1209

Tevens aanleg van vaste geluidsinstallatie.

Wij zijn ruim gesorteerd in Huishoudelijke art., Kado's
en Speelgoed.

o.a. TRAPAUTO'S - DRIEWIELERS
KINDERWAGENS - RIETEN MANDEN
KASTSTELLEN - GROTE AARDEWERK
BUITEN POTTEN enz.

Natuurlijk bij:

BAZAR SUETERS
DORPSSTRAAT 15 - VORDEN - TELEFOON 3566

Speciaal voor deze gelegenheid!!

Avondvierdaagse boeketten
Tevens staan wij voor
al uw wensen klaar

Dorpsstraat 19

7251 BA Vorden
— Telefoon 05752- 1436

Service station

Edwin v.d. Weijden
Zutphenseweg 30 - Vorden - Tel. 05752-1840
>

Voorjaar!!
U gaat de auto weer verzorgen en de
winterbeschadigingen opnemen. Wij
hebben hiervoor alle was-, poets- en
reparatie producten in voorraad.
Ook voor blijvend auto-onderhoud en lage
brandstofprijzen, natuurlijk naar:
ARAL Service Station
Edwin v.d. Weijden.

Openingstijden:

maandag t/m vrijdag 7.00 tot 20.00 uur
zaterdag 8.00 tot 18.00 uur
zondag 10.00 tot 19.00 uur

Aannemersbedrijf

Fa. G. Bargeman en Zonen
Ruurloseweg 53 - Vorden - Telefoon 1258

Voor al uw bouwwerken o.a.

mestopslag en
sleufsilo's
Vraag geheel vrijblijvend inlichtingen.

CHINEES INDISCH
RESTAURANT

TAO-SING
Dorpsstraat 28 - Vorden - Telefoon 05752-1905

Geopend van 12.00 tot 22.00 uur.
Ook op zon- en feestdagen.

Behalve dinsdag van 16.00 - 20.00 uur geopend.

Maak ofe
wandelaars blij
met een bloemetje
van Kettelerij

Uw bloemist

b.v.

Zutphenseweg 64 - Vorden.
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