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Openluchtdienst op Eerste
Pinksterdag op Marktplein

WEEKENDDIENSTEN

De kerken in Vorden houden op Eerste
Pinksterdag een gezamenlijke open-
luchtdienst. Dit keer vindt deze dienst
niet plaats bij kasteel Vorden maar op
het Marktplein bij de Hervormde Kerk.
De dienst rondom het thema "De vruch-
ten van de geest1' is voorbereid door de
liturgiecommissie van de Raad van Ker-
ken. Voorgangers zijn dominee H. Wes-
terink en pastoor J.A. van Zeelst.

Aan de dienst zal verder worden meege-
werkt door het koperensemble van de
Christelijke muziekvereniging Sursum
Corda, het koor Votiko en ook kinderen
zullen een belangrijke rol vervullen. Na
de dienst worden diverse activiteiten ge-
organiseerd zoals kinderspelen en works-
hops. In de Dorpskerk is er een groots
opgezet liturgisch bloemstuk te bekijken.
Ook zullen er diverse stands zijn en is er

gelegenheid . om op een ongedwongen
manier met elkaar in gesprek te gaan. De
Pinksterviering wordt afgesloten met een
gezamenlijke broodmaaltijd. Het is echter
wel de bedoeling dat iedereen zijn eigen
brood meeneemt. Dit brood zal voor de
kerkdienst worden ingezameld. Als af-
sluitend geheel zullen de kinderen bal-
lonnen met een groet oplaten.

Op Eerste Pinksterdag worden er geen
ochtenddiensten worden gehouden in de
kerken van Vorden en Kranenburg. Bij
slecht weer zal de openluchtdienst plaats
vinden in de NH Kerk. Bezoekers van de
openluchtdienst worden verzocht zelf een
klapstoel mee te nemen, omdat er maar
een beperkt aantal zitplaatsen beschik-
baar is. Er is kinderoppas in De Voorde
en de dienst zal rechtstreeks worden uit-
gezonden door Achterhoek FM.

Tweede veiling
voor Dorpskerk
op 21 september
In het kader van de actie "Samen sterk
voor de Dorpskerk" zal de veilingcom-
missie op 21 september een veiling hou-
den in de Herberg. Na het succes van vo-
rig jaar zijn de zeven leden van de com-
missie druk bezig met het ophalen van
spullen en het regelen van opslagplaat-
sen. Om er net zo'n succes van te maken
als vorig jaar - opbrengst 40.000 gulden -
heeft de veilingcómmissie uw hulp nodig.
"Daarom roepen wij iedereen op om ou-
•de of antieke horloges, klokjes, borden of
vazen die bij u in oe weg staan bij ons in
te leveren. Aleen op die manier kunnen
we het succes van vorig herhalen", aldus
Nel Rodenburg. De veilingcommissie van
de actie "Samen sterk voor de Dorps-
kerk" bestaat uit de heren kornegoor,
Rossel, Harmsen, Tragter, Wahl en me-
vrouw Rodenburg.

Midpointmeeting
Uit verschillende landen en werelddelen
lopen momenteel jongens en meisjes een
aantal maanden stage bij Nederlandse be-
drijven in de land- en tuinbouw. Zo hal-
verwege de stage wordt een weekend
verlof ingelast en komen ze naar deze re-
gio om het een en ander te bezichtigen.
Hiervoor is een speciale "Midpointcom-
missie" ingesteld die een programma in
elkaar heeft gezet dat op donderdag 30
mei in Vorden begint. Die dag komen de
buitenlanders in het Dorpscentrum te
Vorden bijeen, waarna ze worden opge-
haald door de gastgezinnen in Vorden en
omgeving. Voor donderdagavond staat er
een klootschietwedstrijd op het program-
ma met aansluitend een disco-avond in

"Buitenlust" te Harfsen. Vrijdag 31 mei
wordt een bezoek gebracht aan Bronk-
horst, terwijl 's ^jfdags een klompen-
museum wordt bSreken. Die avond is er-
een gezellige "boerenavond" in de Kapel
in het buurtschan Wildenborch. Zater-
dagmorgen l juni staat een dagje "punte-
ren" in Giethoorn op het programma met
's avonds een daÉ^nde feestavond. Na
een gezamenlijke^mch in het Dorpscen-
trum te Vorden, wordt zondagmiddag 2
juni de terugreis naar de diverse stage-
adressen aanvaard.

HVG Linde
De laatste avond van het seizoen van
HVG Linde werd verzorgd door eigen le-
den. Het werd een gezellige avond met
veel variatie. Zo was er een toneelstukje
over een boerenmeid en een stadse da-
me. Ook werden er diverse gedichten
voorgedragen en raad- en denkspelletjes
gedaan. Tot slot werden er aan het eind
van de avond diverse oud-Hollandse
liedjes gezongen. De volgende activiteit
van de HVG Linde is het jaarlijkse uit-
stapje. Dit keer gaat de vereniging een
dagje naar Amsterdam. Ook niet-Ieden
kunnen zich voor dit uitstapje opgeven.

Openluchtspel
Stichting Openluchtspel Baak brengt op
vrijdag 7 juni, zaterdag 8 juni en zaterdag
15 juni het Openluchtspel "Heisa an de
grenze" op de planken. De uitvoering
heeft plaats achter Huize Baak. Het stuk is
geschreven door de heer Wilterdink en
speelt zich af enige jaren voor de Tweede
Wereldoorlog. In totaal werken er zo'n 50
vrijwilligers mee om het geheel weer een
succes te laten worden. De onzekere fac-
tor is altijd het weer. Als het flink regent
dan zijn zondag 9 juni, maandag 10 juni
en zondag 16 juni als reservedata aange-
kruist.

Aanlevering advertenties

Pinksteren
In verband met de sluiting van ons bedrijf op Tweede Pinksterdag verzoeken

wij de kopij voor Contact in te leveren op vrijdag 24 mei vóór 12.00 uur.

De redactie

Hervormde Gemeente
Zondag 26 mei 10.00 uur Openluchtdienst rond NH
Kerk, ds. Westerink en pastoor van Zeelst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 26 mei 10.00 uur ds. Walpot-Hagoort, ge-
zinsdienst met belijdenis.

Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 26 mei (Pinksteren) 10.00 uur Oec. samenkomst
rond N.H. Kerk. 19.00 uur dhr. R. Reinders, Neede.

RK Kerk Kranenburg
Zondag 26 mei 10.00 uur Dienst v.d. Raad van Kerken
op de markt te Vorden, m.m.v. o.a. VoTiKo.
Maandag 27 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 25 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 26 mei (Pinksteren) 10.00 uur Dienst van de
Raad v. Kerken op de markt te Vorden.
Weekendwacht pastores: 2627 mei Pastoor G.
Simons, Borculo, tel. (0545) 27 13 83.
28 mei C. Loefjes, Lochem, tel. (0573) 25 14 57.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 25 mei 17.00 uur Eucharistieviering, volks-
zang.
Zondag 26 mei (Pinksteren) 10.00 uur Eucharistieviering
m.m.v. dames- en herenkoor.
Maandag 27 mei 10.00 uur gebedsdienst, dameskoor.

Huisarts 25-26-27 mei dr. Dagevo^^fc Veenwerk l,
tel. 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen v

Tandarts 25-26-27 mei G.M. Wolsink, Laren, tel.
(0573) 40 21 24.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hart bewaking en intensive care dagelijks 15.00-
15-30 en 19.00-19-30 uur (na overleg).
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-
1930 uur. PAAZ iedere avond 1830-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

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

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

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

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

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

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

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

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

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 11 A.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 46 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

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

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

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

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Tafeltje Dekje Tot 10 mei: mevr. Gille, tel. 55 21 51.
Vanaf 10 mei mevr. Wolters, tel. 55 41 46, b.g.g. 55
68 75. Graag bellen voor 8.30 uur.

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

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

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

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

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

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

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

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

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

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

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

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



2 bos bloemen naar keuze f 8,95

4 Geraniums
of 4 Fuchsia's
1Oj- OOK HANG

VOLOP
TUIN-

PLANTEN

DE VALEWEIDE-bloemen

NIEUW NIEUW NIEUW

Per 3 juni a.s. start

Uw kapster aan huis: knippen vanaf f 20,-

Ontdek de voordelen van thuis geknipt worden:
- geen lange wachttijden meer
- oppas voor uw kinderen niet mee nodig
- wanneer het u uitkomt: overdag of 's-avonds

U kunt nu alvast bellen voor een afspraak: UD'52994872
bij geen gehoor privé Saskia Schepers (0314) 34 51 74 Doetinchem

DE K A AS W AC E N
ledere donderdagmorgen van 8.30 tot 12.00
uur staat de KAASWAGEN op het marktplein
aan de Dorpsstraat In Vorden

PITTIGE GATENKAAS
1000 gram

OUDE KOMIJNEKAAS
1000 gram

SNIJBARE OUDE KAAS
1000 gram

ROOMBRIE
100 gram
Bij aankoop van minimaal 500 gram kaas naar keuze
KAKELVERSE EIEREN
10 stuks

9,48
9,98

12,98
8,98

0,98

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
Telefoon (0575) 55 13 63

Woensdag 22 mei 1996 is Café Uenk geopend
vanaf 19.00 uur.

De wedstrijd

AJAX - JUVENTUS
is te zien op een groot beeldscherm.
Kom op tijd. VOL = VOL

Wij zijn dinsdag 28 mei en
woensdag 29 mei na Pinksteren

gesloten
Donderdag 30 mei staan wij weer
voor u klaar met al wat vers is
van de Warme Bakker

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebakspecialiteiten

Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

organiseert een

KLAVERJAS- EN
JOKERAVOND

op donderdag
23 mei

Kantine 'De Ark'
aanvang 20.00 uur

Baconsteak is een filetlapje, lekker gekruid,
even om en om bakken, lekker makkelijk,
op de barbecue of in de pan.
U proeft de kwaliteit van ambachtelijke slager Jan.

WOENSDAG GEHAKTDAG

3 pond H.O.H. Gehakt
1 kilo f 10,-

Rundergehakt

f 12,50

ZATERDAG BIEFSTUKDAG
Gewone Biefstuk

ongewoon lekker

100 gram

f2,85

DONDERDAG

KIPFILET

f9,95

PINKSTERAANBIEDING

VORDENSE
VARKENSRUG

f 14,90

WEEKAANBIEDING
Magere Runder Priklapjes

1 kilo f 16,90
Snijworst

100 gram f 1,39

DINSDAG
grove of fijne

VERSE WORST

1 kilof7,95

SMULLERS OPGELET

BACONSTEAK
100 GRAM 1.49

Let op onze dagaanbiedingen

Profiteer mee
met..

Dorpsstraat 32, Vorden
Telefoon (0575) 55 14 70

DEZE WEEK BI) EDAH EXTRA VOORDEEL
AANBIEDINGEN VAN MAANDAG 20/5 T/M ZATERDAG 25/5/'96 • • DEZE WEEK EXTRA VOORDELIG:

OPNIEUW EEN VLEESWAARDEBONFOLDER MET EEN TOTALE
KORTING VAN f 150,-

VARKENSSCHNITZELS ca. 1000 gram 21,90

NU MET BON 7,50 KORTING
TARTAAR 8 stuks ca 12,90
NU MET BON 5,00 KORTING
RUNDERGEHAKT ca. 1000 gram 13,90
NU MET BON 5,00 KORTING
BAMI-NASIVLEES GEKRUID ca. 1000 gram 13,90
NU MET BON 5,00 KORTING
RIBKARBONADEsstuks ca. 14,50
NU MET BON 5,00 KORTING

UIT ONZE GROENTE- EN FRUITAFDELING:

HOLLANDSE ASPERGES 500 gram van 3.98 voor 2,49

NECTARINES 1000 gram van 3,98 voor 2,98

CHAMPIGNONS 500 gram van 3,98 voor 2,49

PINKSTERSTOL
750 gram NU

GRIZZY ROOMIJS
10 bekertjes van 3,49 voor

EDAH-ICE TIME
1000 ml van 3,79 voor

CHOCO STICKS
12 stuks van 2,39 voor

EDAH MAGERE YOGHURT
diverse smaken 1000 ml van 2,79 voor

MONA BIOGARDE DRINK
diverse smaken 1000 ml van 2,49 voor

BRESSOT 200 gram
naturel of blauw van 4,89 voor

3,79
(op = op

2,99

2,79

1,99

2,39

1,99

3,49

4,49

VOOR UW ONTBIJT:

TARWE KNIP
gesneden 800 gram van 1,77 voor

VERGEER KAAS VERS VAN HET MES:
JONG BELEGEN KAAS
1000 gram van 11,98 voor

VERS VAN HET MES:

GEROOKTE BOERENHAM
100 gram van 2,79 voor Z ,39

Zuurstofarm verpakte (Z.A.V.) KIPFILET met vruchtjes
100 gram van 2,89 voor L ,u9

1,49

9,98

LIGA EVERGREEN VAKANTIEPAKKET
NU

WAARBIJ AKTIE F5,- KORTING OP EEN KAARTJE

VOOR ATTRAKTIEPARK DUINRELL

DENKT U AAN ONZE SPAARAKTIE.
GRATIS ARTIKELEN OP VOLLE SPAARKAARTEN.

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE DE VITRINEKAST
VOOR IN DE WINKEL

WIJ WENSEN U
FIJNE PINKSTERDAGEN

MET VOLOP ZON,

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

De 3 principes van Edah:
Prettig winkelen. Compleet assortiment.

Scherpe prijzen.



Eindelijk is het dan zover dat
wij u kunnen laten horen, er is
bij ons een dochter en zusje
geboren.

Wij noemen haar

Marlies

Zij is geboren op maandag 13
mei 1996. Zij weegt 3925
gram en is 50 cm lang.

Gerrit en Marja,
Steven Hietbrink

De Heurne 80
7255 CL Hengelo (Gld.)

Pieterjan en Joost zijn erg blij
met de geboorte van hun
zusje

EVELIENE SOPHIE

Evelien

dochter van
Jan Paul Bosboom en
Marion Polman

16 mei 1996
Pianostraat 7
6922 J H Duiven
(0316) 28 08 27

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke
u ons heeft betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve man en onze vader

JAN HUETINK

hebben ons diep getroffen.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

G.H. Huetink-Breuker
Bert en Nicole

Vorden, mei 1996

Hierbij willen wij iedereen be-
danken voor alle felicitaties,
bloemen, kaarten en cadeaus
die wij hebben mogen ontvan-
gen.
Onze trouwdag is voor ons
een onvergetelijke dag ge-
worden.

Erik Klein Bluemink
en Suzanne
Klein Bluemink-Nales

In ons verdriet om het plotse-
ling overlijden van

RENÉ NIEUWENHUIS

mochten wij uw hartelijk me-
deleven ondervinden. Wij be-
tuigen u hiervoor onze op-
rechte dank.

Familie Nieuwenhuis
Renate Kevelham

Vorden, mei 1996

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

ADVERTEREN KOST 6ELD.,

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

ANANAS UIT DE
DERDE WERELD

ook heerlijk in de bowl

WERELDWINKEL
Raadhuisstraat 4, Hengelo (Gld.)

wo, do, vr. 13.30-17 uur
za 10.00-12.00 uur

*
*
*
*
*

*iji

*
*
*
*

*
*
*

Michel Geurts
en
Gonny Waenink

gaan trouwen op vrijdag 24 mei
1996 om 11.45 uur in het gemeente-
huis te Hengelo (Gld.).

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk vindt plaats om 13.00 uur in
de R.K. kerk St. Jan de Doper te
Keijenborg.

Dag-adres: zaal Winkelman, St. Jan-
straat 3 te Keijenborg.

Ons adres:
Geltinkweg 5, 7256 BN Keijenborg

*
*
***
*****
*
*****
*****t
*
*
*

********************************
*

*
*
*
*

Met ingang van 1 mei 1996 heeft de
heer

C Bonenberg
directeur Bedrijven

n-+-••
T

*iïl
*i
***i
*

*iiiii
*î

 ThAM. Hakvoort, voorzitter
i***#****#**#*#*#####**#*###*#*l

een functie aanvaard als directeur ad
interim bij Rabobanken.

Er is gelegenheid om afscheid van de
heer Bonenberg te nemen tijdens
een afscheidsrecptie welke plaats-
vindt op maandag 3 juni a.s. van
16.30 tot 18.00 uur bij Hotel Lange-
ler, Spalstraat 5 te Hengelo (Gld.).

Rabobank
Hengelo-Steenderen-Vorden

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Onze vriend is niet meer

AB TURFBOER

Hij overleed op 8 mei jl.

Ab was een vredesactivist irWart en nieren. Overal
waar iets te doen was op vredesgebied, daar was
hij aanwezig.
Ab, we danken je voor je kameraadschap, je grote
inzet, je voorbeeld.

Vredesplatform Zutphen e.o.

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB - VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

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

o.l.v. mevr. Kip

woensdag 5 Juni woensdag 4 sept.
woensdag 19 Juni woensdag 11 sept.
woensdag 3 Juli donderdag 19 sept.
ook voor gevorderden

van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorps-
centrum.
Kosten f 50,- (excl. materiaal).

Opgave en informatie:
Anneke Harmsen, tel. 55 39 78
Hermien Smallegoor, tel. 55 32 84
Mini Jansen, tel. 55 29 96

met Pinksteren
"lekker en makkelijk"

bij uw Keurslager Vlogman SfeS

van 't blok
botermalse

entrecöte
100 gram

2.25

special
Keurslager

medaillons
100 gram

2.25

cordonbleu-spek

100 gram 1.98

fricandeau

100 gram 1.98

kipkerrie-salade

100 gram 1.98

De tijd van
smikkelen en smullen
staat weer voor de deur. De
barbecues kunnen weer uit de
schuur. Ook uw keurslager is er klaar
voor. We bieden weer volop

barbecue-
specialiteiten

van de gewone maar smakelijke saté
tot de wat apartere lekkernijen als
hawaïspiezen en originele shaslicks.

Vraag ons om advies voor een
geheel verzorgde barbecue-party

H- meesterlijke

filetlapjes
en verse

hamburgers

9.95
samen

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

aanbiedingen geldig t/m zaterdag 25 mei KEURSLAGER

op zaterdag 25 mei
m.m.v. dansorkest

GROEN LICHT
Aanvang 20.00 uur in
Café/Zaal Marktzicht

Entree f 10,- per persoon incl. koffie met cake
en bittergarnituur.

Reservering mogelijk. Voor inlichtingen:
Café/Zaal Marktzicht, Bleekstraat 3, Hengelo

Telefoon (0575) 46 13 40

Tevens het adres voor al uw partijen
warme en koude buffetten

* JONG BELEGEN KAAS
1000 gram 10.95

* OUDE GEITENKAAS
100 gram

* BLEU D'AUVERGNE
100 gram 2.119

' BOEREN BRIE 52+
100 gram

Nieuw! Kom proeven

* NIJMEEGSE LEVERWORST
100 gram IJ19

KAAS-/NOTEN-/WIJNWINKEL

Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

Gevraagd: oude antieke
spullen voor de veiling.
Tel. (0575) 551673, 551961,

553081

• Te koop: Puch Maxi b.j.
1989. wit. Tel. (0575) 45 16 10
• Te koop: 8,5 ha kuilgras.
Briefjes voor vrijdagmiddag 31
mei 12.00 uur g.o.v.b.h.
Morsdijk 3, Ruurlo, tel. (0573)
49 12 15
• Toneeluitvoering van de
Buurtvereniging Delden vrij-
dagavond 24 mei, 20.00 uur in
het Dorpscentrum te Vorden.
Entree f 7,50. Iedereen is van
harte welkom.

• Te koop: 1-jarige gelam-
merde Holl. bonte geiten +
lammeren. W. Harms, tel.
(0575)55 11 48

• Een avondje lachen? Ga
naar de toneeluitvoering van
de Buurtvereniging Delden op
24 mei om 20.00 uur in het
Dorpscentrum te Vorden.

• A.s. zondag 1 e Pinksterdag
grote bingo met vele geld-
prijzen. Aanvang 19.30 uur in
café-rest. d'Olde Kriet, Wich-
mond, tel. (0575) 44 12 85

• De toneelgroep van de
Deldense Buurtvereniging pre-
senteert de klucht: 'Een
schat van een buste', a.s.
vrijdagavond om 20.00 uur in
het Dorpscentrum te Vorden.

• Gezocht in Vorden (eventu-
eel buitengebied): tijdelijke
woonruimte voor echtpaar
zonder kinderen. Tel. 55 17 17

• De openluchtdienst van
de Raad van Kerken op 1e
Pinksterdag om 10.00 uur
op het marktplein wordt ook
uitgezonden op Achterhoek
FM, 107.4 MHz. (kabel 87.5)

• Te koop: Atag gasfornuis,
wit, goed onderhouden. Tel.
(0575) 55 44 43

• Te koop: prima autostoel-
tje en campingbedje, 4 jaar
gebruikt. Tel. (0575) 55 27 72
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m Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
• Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

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

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

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

ERGUNNINGEN

Op 14 mei jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
Ind aan:

Vereniging voor Interconfessioneel ba-
sisonderwijs te Wichmond/Vierakker
voor het uitbreiden van een onderwijs-
gebouw op het perceel Dorpsstraat 19 te
Wichmond.

Maatschap Scheffer-Broekgaarden voor
het plaatsen van vier voedersilo's en een

weitank op het perceel Nieuwenhuisweg
l te Vorden.

de heer A. Knoef voor het uitbreiden
van een woning en het bouwen van een
bergruimte met carport op het perceel
Margrietlaan 4 te Vorden.

de heer F.B.M. Hilge voor het bouwen
van een schapenstal op het perceel
Broekweg 3 te Wichmond.

de heer C.R. Geessink voor het vergro-
ten van een woning en het bouwen van
een bergruimte/carport op het perceel
Burgemeester Vunderinkhof 10 te Vor-
den.

Autoschadebedrijf Th. Terwel voor het
bouwen van een bedrijfshal met kan-
toorruimte op het perceel Industrieweg
19 te Vorden.

de heer R. Bargeman voor het in zijn
geheel slopen van een schuur op het
perceel Burg. Galleestraat 30 te Vorden.

Vereniging voor Interconfessioneel ba-
sisonderwijs te Wichmond/Vierakker
voor het vellen van 2 coniferen en 2 pru-
nussen op het perceel Dorpsstraat 19 te
Wichmond.

de heer H.B. Rabelink voor het vellen
van l meelbes op het perceel het Jebbink
31 te Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergun^kigen aan aanvragers,
daartegen eer^üezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

Eventuele bedenkingen kunt u gedurende genoemde termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

NGEKOMEN BOUWAANVRAGEN

Naam Bouwadres

R. Groot Jebbink Margrietlaan 3
Vorden

Datum
ontv.

10-05-96

Omschrijving

verbouwen van een
woning

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien
bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.

H A ƒ-' l

ER INZAGE LEGGING ONTWERP-MEERJARENPLAN GEVAARLIJKE
AFVALSTOFFEN

Vanaf heden ligt in de kantoorunit bij Kasteel Vorden ter inzage het Meerjarenplan
Gevaarlijke Afvalstoffen II van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer.

De inspraakprocedure over dit plan loopt van 15 mei tot en met 9 jul i 1996.

Als u een schriftelijke reactie wilt geven op het plan kunt u deze vóór 10 juni zenden
aan:

Secretariaat van het Interprovinciaal Overleg
t.a.v. de voorzitter van de stuurgroep MJP-GA
Postbus 97728
2509 GC Den Haag
onder vermelding van: "Inspraak ontwerp-MJP-GA II".

OUWEN OPSLAGRUIMTE B. V.D. HEYDENLAANm~
Burgemeester en wethouders zi jn van plan met toepassing van artikel 5, lid 7, sub b
van het bestemmingsplan "Wichmond 1994" vrijstelling te verlenen van artikel 5, lid
3.1 sub c, voor de bouw van een opslagruimte met een nokhoogte van 6 meter aan
de baron v.d. Heijdenlaan l te Wichmond.

De op de vrijstelling betrekking hebbende stukken liggen tot 20 juni 1996 voor
belanghebbenden ter inzage ter gemeente-secretarie, afdeling volkshuisvesting en
ruimtelijke ordening (koetshuis).

fO NTWERP- GROND WA TER VERORDENING GELDE R LA N D

de ontwerp-grondwaterverordening van de provincie Gelderland, .waarin de regels
opgenomen zijn voor een goed grondwaterbeheer, zal meer op de verdrogingsbe-
strijding worden afgesteld. De regels hebben betrekking op grondwateronttrekkin-
gen ten behoeve van bronbemalingen (bouwputten, leidingwerk, grondsaneringen,
bouwrijpmaken enz.), beregening en op overige onttrekkingen.

In gebieden die te kampen hebben met verdroging komen strengere normen voor
grondwateronttrekking.

De ontwerp-grondwaterverordening ligt van 13 mei tot en met 9 jun i 1996 ter visie.
Op 4 juni vindt voor de regio Oostelijk Gelderland (in Ruurlo) een hoorzitting plaats
waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben mondeling te reageren.

RATIS COMPOST HALEN OP DE WEEKMARKT OP VRIJDAG 24 MEI

De gemeente vorden organiseert op vrijdag 24 mei, tijdens de weekmarkt,
een uitdeelactie van compost. Dit gratis compost is oedoeld als dank voor het apart
houden van groente- fruit- en tuinafval. Bovendien wil de gemeente nogmaals de
aandacht vestigen op het belang van een goede kwaliteit van het GFT-afvaT. Hoeveel
GFT-afval er in Vorden is opgehaald kunt u zien op het statistiekje.

kwaliteit van het GFT-afval
De kwaliteit van het GFT-afval laat soms
te wensen over. Er zit soms teveel plas-
tic in dit afval. De belangrijkste oorzaak
is dat veel mensen plastic zakken
gebruiken in hun GFT-emmer. Bij het
legen van de afvalemmer in de GFT-con-
tainer gaat er dan nog wel een per onge-
luk een plastic zak mee.

DE GEMEENTE IS BLIJ MET
QpLinniV| GROENTE-. FRUIT-
OWl lUUll ENTUINAFVAL

Als er meer dan 5 procWl: plastic of an-
der niet composteerbaar afval in een
partij GFT zit dan wordt de hele partij
afgekeurd. Dit betekent dat de partij dan
wordt gestort of verbrand, dit is veel
duurder dan compostej^^ Bovendien is
de moeite van het aparWrouden van het
GFT-afval dan voor een groot aantal
mensen voor niets geweest. GRATIS COMPOST

GEMAAKT VAN UW EIGEN GFT-AFVAL

VORDEN

1993

1994

1995

aantal
inw.:

8391

8404

8365

kg G F T

1.199.020,0

1127540,0

1251577,0

kg per
inwoner:

142,89

134,17

149,62

Groente-, Fruit- & Tuinafval; 1993 - 1995
gemeente Vorden

200

1993 1994
kg (J IT (totaal)

1995 1993 1994
kg GIT (per inwoner)

1995



Tijdens de Scoor & Wïn-weken van Opel geven wij een
S^aeurs Astra Fresh weg! Standaard met airco, om u wat
koelte te bieden tijdens deze hete voetbalzomcr. Het
enige dat u hoeft te doen, is vóór 19 juni een wedstrijd-
formulier in te vullen dat bij ons klaarligt. Dan maakt u
meteen kans op een van de vijf verzorgde reizen naar
Wembley. Voor twee personen, inclusief tocgangskaarten
voor de finale op 30 juni. Dus kom snel bij ons langs!

Opel Corsa Fresh heeft standaard o.a.:
• 1.4i~motor (44 kW/60 DIN-pk)
• elektronische startblokkering
• uitgebreid Opel-veiligheidspakket
• Opel Full-Sifce Airbag
• CFK-vrije airconditioning >Jc
• brede "165/70 R13"-bandcn
• 6-speakersysteem en dakantenne
• bumpers in carrosseriekleur
• 6 jaar carrosseriegarantie

Opel Credit. Uw partner in geldzaken. Prijzen inclusief B.T.W. en
B.P.M., exclusief verwijderingsbijdrage en kosten rijkiaar maken. Prijs-
en spedficatiewijzigingen voorbehouden.

Opel Corsa 1.2i, vanaf f 21.950,-

Opel Corsa Fresh, vanaf

COR

De Scoor & Win-weken van Opel. Enaiamd.

25.450,-
e e

AUTOBEDRIJF A. WISSELINK B.V.
Vispoortplein 4 - 7201 ET ZUTPHEN - Tel. (0575) 51 66 46 b.g.g. (0575) 45 12 28

'Romantiscfie ïMeubeidagen met unieke spiegelshow.

Tijdens de meubeldagen 5% korting

MEUBELEN
Meer meubel voor minder geld!

Wij geven geen
kado's of verre
reizen, maar
KWALITEITS-

MEUBELEN TEGEN
VLIJMSCHERPE

PRIJZEN.

2 + 2V2 zits 2.295,

op onze nieuwe collectie meubelen.
Enkweg 15a (zijweg Ruurloseweg), 7251 EV Vorden, tel. 0575-551030, fax 0575-553085

Jan Ligtenbarg ere-lid Concordia
Jan Ligtenbarg is vanwege zijn verdien-
sten voor de Vordense muziekvereniging
"Concordia" tot ere-lid benoemd. De
thans 66-jarige geboren en getogen
Vordenaar heeft er een halve eeuw mu-
ziek spelen opzitten. Hij vindt het thans
welletjes al blijft hij nauw bij zijn liefde
"Concordia" betrokken. "Wanneer ze me
nodig hebben voor een bepaalde aktie
dan kunnen ze altijd een beroep op mij
doen. En dat weten ze wel bij "Con-
cordia", zo zegt hij.

Jan Ligtenbarg kwam in de oorlogsjaren
voor het eerst met de muziek in aanra-
king. "Dat gebeurde eigenlijk min of
meer bij toeval. Frans Wansink, schilder
van beroep en in hart en nieren muzikant
was ons oudershuis aan de Almenseweg

aan het schilderen. Op gegeven moment
kwam het gesprek op Concordia waarbij
Frans Wansink mijn ouders adviseerde
om mij op te geven als lid. Vader en moe-
der vonden het wel een goed idee en zo
werd ik lid. Ik moet er overigens bijVer-
tellen dat ze er thuis wel op toezagen dat
de repetities trouw bezocht werden. Als
je een keer geen zin had, geen flauwekul
gewoon gaan. Als je ergens lid van bent,
dan blijf je lid. Zo sprak mijn vader al-
tijd", aldus Jan Ligtenbarg.
Jan Ligtenbarg kreeg eerst theorielessen
van Derk Woïters, de man die "Concor-
dia" jarenlang als dirigent onder zijn hoe-
de had. "De lessen die in eerste instantie
bestonden uit het lezen van notenbalken
begonnen voor mij in 1943. Ik kan me
nog goed herinneren dat ik op weg naar

de lassen diverse keren samen met Jan
Schotsman plat op de buik in de sloot
heb gelegen wanneer de vliegtuigen over
vlogen. Dat hadden ze ons thuis altijd in-
geprent. Komen er vliegtuigen over di-
rekt gaan liggen", zo kijkt Jan terug. Toen
Jan een paar maanden driftig had gestu-
deerd kreeg hij zijn eerste instrument, een
bugel. De repetities met tien andere leer-
lingen - Jan was 13 - vonden plaats in de
schuur van Hotel Jansen, het huidige ho-
tel Bakker. Het was in die oorlogsjaren
natuurlijk veel improviseren en kon er ui-
teraard niet altijd gespeeld worden. In
1945 kwam het pas goed op dreef.
Jan: "Ik weet nog goed dat we in 1946
naar een concours gingen. Ik geloof naar
Dieren. We gingen met de veewagen van
Kobus Woltering. We hadden flink feest

onderweg en waren pas laat weer terug in
Vorden." Na een poos bugel te hebben
gespeeld speelde Jan achtereenvolgens op
trompet, hoorn om vervolgens "arte slui-
ten" met de tuba. Behalve muziekmaken
maakte Jan zich op tal van andere manie-
ren verdienstelijk. Zo was hij bijvoor-
beeld tien jaar penningmeester bij
"Concordia". Jan Ligtenbarg bewaart de
beste herinneringen aan zijn vereniging
en een mening houdt hij er ook zeer ze-
ker op na. "De huidige dirigent Hans
Kraxner is een fijne vent, goeie dirigent, is
heel erg leuk voor de kinderen en kan het
met iedereen goed vinden. Die moeten ze
bij "Concordia" nooit laten gaan", zo zegt
Jan zeer beslist. Concordia kent behalve
nu Jan Ligtenbarg nog twee ere-leden te
weten Jo Schuppers en Piet Papperse.



LUBBERS
DE BEZEM

ÉÉNMALIGE OPRUIMING SHOWROOMMODELLEN.
VAN ZATERDAG 18 MEI

HAALT
ERDOOR

KWALITEIT VOOR SUPERLAGE PRIJZEN!!!
~/M ZATERDAG 25 MEI

BANKSTELLEN

2'/.• + 2 zits, blank eiken / stof.
Van 4.730,- voor 2.490,-

2 ' / . > + 2 zits, Art Deco leder.
Van 6.195,-voor 3.895,-

2 7 ' + 2 zits, stof groen.
Van 2.995,- voor 1.990,-

Hoekbank, leder groen.
Van 6.695,- voor 3.390,

21/: + 2 zits, leder kobalt blauw.
Van 4.395,- voor 2.890,

2'/3 + 2 zits, leder donker blauw.
Van 6.495,- voor 4.560,

Hoekbank 'Look Line' met verwissel-
bare stof, blauw.
Van 6.960,- voor 3.990,-

2'/.' + 2zits, stof.
Van 3.580,- voor

2'/.'Zits, pitriet/ruitstof.
Van 1.795,-voor

1.890,-

990,-

2 ' / j + 2 zits, donker eiken/stof.
Van 3.530,-voor 1.765,-

FAUTEUILS

Klassieke fauteuil, effen groen.
Van 1.430,-voor 990,-

Kuipmodel pitriet/stof.
Van 1.438,-voor 790,-

Lage fauteuil, bordeaux rood.
Van 1.398,-voor 895,-

Relaxfauteuil, leder groen.
Van 3.168,-voor 1.880,-

Moderne fauteuil 'Gealux', stof
aubergine. Van l .962,- voor 980,-

Art Deco fauteuil, leder zwart/beuken.
Van 3.140,-voor 1.990,-

Moderne fauteuil 'Look Line', stof
blauw. Van l .898,- voor 990,-

Moderne draaifauteuil, leder groen.
Van 2.230,-voor 1.340,-

WANDMEUBELEIM

Modern wandmeubel 'Space',
beuken/zwart MDF.
Van 4.490,- voor 2.690,-

Dressoir, blank eiken/zwart.
Van 2.495,-voor 1.620,-

Wandmeubel donker eiken, 190 br.
Van 3.885,-voor 1.940,-

Donker eiken patiné, 200 breed.
Van 3.695,- voor 2.580,-

Buffetkast, donker eiken.
Van 3.150,-voor 2.190,-

Aanbouwwand, kersenhout, 270 breed.
Van 5.635,- voor 4.490,

Buffetkast, blank eiken, 195 breed.
Van 3.395,- voor 2.370,-

l

Dressoir, blank eiken patiné, 3 deurs
Van 2.550,-voor 1.785,-

DichteTV-kast, blank eiken patiné.
Van 2.623,-voor 1.965,-

Grenen dressoir, kersenkleur.
Van 3.024,- voor 2.460,-

SALONTAFELS

Donker eiken, 128x68 cm.
Van 1.078,-voor 590,-

Donker eiken, 140 x 75 cm, massief.
Van 1.278,-voor 670,-

Wortelnoten/rookglas, 130 x 70 cm.
Van 1.795,-voor 895,-
Ook hoektafels leverbaar

Blank beuken blad, zwarte poot,
rond 100 cm. Van 698,- voor 490,-

Moderne salontafel met formica blad,
140x80 cm. Van 630,-voor 470,-

l l INOIKIN

Grenen ovaal met 4 stoelen.
Van 3.330,-voor 1.685,-

Blank eiken, 140 x 80 met 4 stoelen,
gestofferde zit en rug.
Van 2.965,-voor 1.920,-

Blank eiken, 140 x 80 met 4 stoelen,
leren zitting. Van 2.080,- voor 1.460,-

Blank patiné eiken met 4 stoelen, stof-
fen zitting. Van 2.539,- voor 1.790,-

Donker eiken ovaal, 156 x 103 cm.,
'stoffen zitting. Van 2.995,-voor 2.090,-

Ledikant, 160 x 200 cm,
eiken brillant.

fan 2.690,- voor 1.690,-

Ledikant wit/beuken, 160 x 200 cm.,
met verlichting.
Van 1.895,-voor 1.470,-

Ledikant blank/eiken, achterbouw en
verlichting, 160x200 cm.
Van 2.190,-voor 1.685,-

Cascade waterbed, 180 x 210 cm.
super gestabiliseerd.
Van 4.495,- voor 3.690,-
(plaatsen gratis)

Linnenkast massief grenen, 2 deurs.
Van 2.738,-voor 1.790,-

Diverse denerbedden
afgeprijsd!!

o n e n & slapen

Raadhuisstraat 45 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 46 00

DAMES JACKS
MICRO KWALITEIT IN ACTUELE KLEUREN
(water- en windafstotend)
winkelwaarde 209.

DEZE WEEK

HEREN JACKS
(blouson model)

DEZE WEEK v.a. 129.-
modecentrum

Toiinisson
ruurlo

dorpsstraat 22
telefoon (0573) 45 14 38

ACCOUNTANTS
BELASTINGADVISEURS

Joostenkamp 41
7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676
fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

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

Meer info? Bel vrijblijvend.

Voor een sfeervolle inrichting kies je natuurlijk voor
De Spannevogel meubel- en tapijtenhuis

eiken en grenen
vele bankstellen
relaxfauteuils
slaapkamers

vloerbedekking (hard en zacht)
gordijnen en vitrages
zonwering
accessoires en geschenken

KWALITEIT, SERVICE EN LAAG IN PRIJS

Kom vrijblijvend kijken en intormeer
bij onze verkopers. Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS
Ruurloseweg 2, Hengelo Gld., tel. (0575) 46 14 84
Barchemseweg 40, Ruurlo, tel. (0573) 45 31 93

OUD PAPIER
APART

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

RIETDEKKERSBEDRIJF

Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken



Biej ons
in d'n Achterhoek
't Was tegen koffiedrinkenstied dat Toon van de Spitsmoes op Hemelvaartsdag
biej ons de kokken inkwam. "Zo Toon, iej bunt t'r ok al vrog biej". "Wa'j vrog
nuumt. 'k Bun vanmaarn um zes uur de fietse al opestapt. Dan is 't t'r nog zo
mooi stille, de meeste luu slaopt dan nog. De boern die d'r dan meschien al
wel uut bunt heur iej ok nog neet. Die zit nog biej de beeste in de melkstal te
moggeln. Zo vrog 's maans de beeste in de weie melken is t'r neet meer biej.
Dan kö'j de vogels zoas gietelink, boekvinke en gelleguuze op eur beste heurn
fluitn. En ok 't schettern van de eksters en markoaln. En da'j 'n stuk of wat kat-
tekers ziet is ok niks gin besunders. En vanmaarn zaog ik zowaar ok nog 'n
paar veldhoender. Now d'r wat meer rogge wod ezaaid ziej die wat vaker an
de kante van 'n greshegge of vore zitn".
"Dus op Hemelvaart komp ze ok al neet vrog meer uut bedde?". "Oh nee, zo
't leste uur da'k rondfietsen zaog iej wat meer luu op de weg. Maor jao, zo is
de tied, alles verandert. Daor kan'k ow nog 'n mooi staaltjen van vetelln. Dat
he'k veurugge wekke metemaakt"
Zo a'j wet kump mien buurman argens achter Laorne weg. Zo'n jaor of vief-
tiene eleen is e nao Vodd'n ekommen maor Laorne is e nog lange neet veget-
t'n. Too hee vegange wekke heurn da'k die kante op mosse vroog e mien of ik
'n peksken van um met wol nernmen en in Laorne op 'n bepaolcT adres af wol
geven, 't Had iets met stekken van bloemen te maakn, iets wao'k mien now
neet zo arg druk met make. 'n Enen diens is 'n andren weerd dus belaoven ik
Toon da'k zo zorgen dat 't op de plaatse kwam.
Too'k biej de bewuste luu anbelln duurn 't effen veur de deure lösedaon wier.
'n Vrouw met 'n doek um de kop schaof de grundels opzied naodat zee eers
deur 't ruutjen van de deure had ekekken wat veur volk d'r op de stoepe ston.
"Jao,m nem mien neet kwaoluk dat 't effen duurn maor ik hebbe vannach 'n
kind ekregen, 'n junsken nog wel, dat hoppen mien man al". "Maor kon uw
man dan de deure neet lösdoen?" "Oh nee, den hef t'r noch meer an eleen as
ikke, den is t'r oav erstuur van, den lig now in bedde!". Vrogger heel 'n kra-
omvrouw wel acht dage 't bedde, now staot ze d'r nao 'n dag al weer naöst.
Zo ziej maor hoe alles verandert, ok biej ons in d'n Achterhoek.

H. Leestman

Allerhand
in 't Saksenland

Typische vorm van jonge maretak

"Kijk eens wat een heksenbezems". Die opmerking hoorde ik voor enke-
le weken terug iemand maken in het Geuldal in het mooie Limburg. Wat
hij zag waren echter geen heksenbezems maar maretakken. Andere na-
men voor deze woekerplant zijn mistletoe en vogellijm. Ergens was de
opmerking van genoemd persoon niet eens zo verwonderlijk. Zo op het
eerste gezicht zie je niet eens zoveel verschil. De maretak is in de meeste
gevallen echter groter van omvang. En groeit in hoofdzaak op populie-
ren en vruchtbomen en wat ons land betreft alleen in Zuid-Limburg. En
op deze bomen tref je de heksenbezems niet aan. Die bevinden zich
meestal in berken en een enkele keer in den of spar.
Het ontstaan van de heksenbezem werd vroeger in het volksgeloof toe-
geschreven aan de heksen. Die hadden een bezem nodig voor hun lucht-
reizen. Voor zo'n reis wreven ze zich in met heksenzalf waardoor ze hun
gewicht verloren. Die heksenzalf was van een bijzondere samenstelling.
Ze werd gemaakt van het sap van nachtschade, wolfskers, alruin, slaap-
bol en de gevlekte scheerling. Kruiden die allemaal erg narcotisch zijn.
Voor wie er in gelooft zal het nu misschien ook nog wel werken.
In werkelijkheid ontstaat zo'n heksenbezem door de inwerking van zwam
of galmijt op zogenaamde "slapende knoppen". Als zo'n knop "wakker"
wordt, groeit ze heel abnormaal waardoor er dichte bosjes van takjes ont-
staan. Die ziet men dan als een donkere massa in de boom.
Een vergroeiing dus terwijl de mistletoe een echte plant met wortels is
welke laatste in het teeltweefsel tussen schors en hout groeien. De (gifti-
ge) bessen van deze woekerplant worden verspreid door de grote lijster.
In het volksgeloof kent men naast de heksenbezem ook nog de donder-
bezem. Maar dat is een heel ander verhaal en dat hoort u later nog wel
eens.

H.G. WullinkHink

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

De redactie

Fam. Klein Brinke, Brinkerhof 33, tel. 55 26 63
Raadhuisstraat
Nieuwstad
Pastorieweg
Beatrixlaan
Prinsöauslaan
W. Aiexanderlaan
De Horsterkamp (behalve nr. 35)
Deldenseweg
Rondweg

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

Fam. Koren, Elshofl5, tel. 55 24 66
De Doeschot
HetStroo
HetEelmerink
Strodijklt/ml5en2
DeLaegte

Addinkhof
Het Heijink
Hoetinkhof
Voornekamp
Leemgoor

Fam. de Weerd, Enkwegl5A, tel. 55 10 30

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

B. van Hackfortweg
Van Heeckerenstraat
Dr. C. Lulofsweg
Brinkerhof

Fam. Teunissen,Julianalaan 12, tel. 55 29 60
Stationsweg
Julianalaan
Enkweg
de Eendracht
Molenweg

Wilhelminalaan
Emmaplein
Almenseweg
Overweg
Insulindelaan

Fam. van der Toren, het Hoge 19, tel. 55 38 72
B.Galléesrraat
Smiclsstraat
Mulderskamp

Pr. Bernhardweg
Zuivel hof
het Hoge

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

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

Dorpsstraat
Decanijeweg
Zutphenseweg
Groeneweg

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

Het Molenblick
Het Vogelbosje
DeBongerd
De Hanekamp
De Stroet
HetKerspel
Mispelkampdijk

Matinee
BEDANKT,

VAN UW GfcOENTE-, FRUIT-
EN TUINAFVAL IS AL VIEL

SCHONE COMPOST GEMAAKT

GROENTE-, FRUIT- EN TUINAFVAL
APART

EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF

Theater "Onder de Molen" in Linde
houdt op zondag 26 mei een middagma-
tinee. Onder leiding van dirigent Joop
Boerstoel zal een keur aan klarinettisten
werken spelen van Dvorak, Grieg en
Crusell. Dit muzikale spektakel zal wor-
den afgewisseld met korte voordrachten
van Magreet Boersbroek en Peter Hoef-
nagels. Voor meer info: 55 64 23.

Vrouwen Medler
Dinsdagmiddag 12 mei hadden de dames
van het Melder hun jaarlijkse fietstocht.
Via Leeesten en Hackfort kwamen ze aan
bij camping "De kleine Steege" waar een
broodbuffet voor de dames klaar stond.



Sommige partijen vloertegels
voor HALF GELD. Enkele voorbeelden:

De hele
showroom
moet leeg!

Hotel Café Restaurant

Barchem
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 02

Pinksterbuffet
IE EN 2E PlNKSTERDAG

AANVANG 173O UUR
KOUDE EN WARME GERECHTEN

ONBEPERKT

f25- p.p.
BESLIST RESERVEREN

VOLGENDE BUFFET:
16 JUNI VADERDAG

-Partij 35 x 35 cm. Normaal ƒ 71,90/m2 NU ƒ 36,-/m2

- Partij 33,5 x 33,5 cm. NU SLECHTS ƒ 38,90/m2

-Partij 33,5x33,5 cm. Normaal ƒ 47,35/m2. NU ƒ 34,90/m2

-Partij 33,5x33,5 cm. Normaal ƒ 49,70/m2. NU ƒ 34,90/m2

•l l m 3 !H t/i 11_« _* J .-J _• J 4 _ x / a J

Tijdens de verbouwing op vele
artikelen uit onze voorraad
EXTRA LAGE
VERBOUWINGSPRIJZEN! .BouwCenterSHCI

Classic Garden staat voor massief
teakhouten tuinmeubelen.

Vervaardigd uit het mooiste teak
uit Zuid-oost-Aziè. Deze meubelen

vergen geen onderhoud
en kunnen het hele jaar

door buiten blijven staan.

De robuuste tuinbank Britannia
is een fraai voorbeeld van de
kwaliteit van Classic Garden.
In onze showroom kunt u

persoonlijk met de
uitgebreide collectie
komen kennismaken.

CLASSIC GARDEN

DE WONERIJ
v/h Ankersmit

Gfoenkxeweg9-7261 AM Ruufto-Tel.: (0573)451239-Fox: (0573)453694

HO, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld) Telefoon (0575) 46 81 81
Openingstijden showroom:

ma. t/m ^^fc-12 00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uurl
Openn^Pfden afhaalmagazijn: ma t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13 00 17 30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

KOM SNEL EN LAAT DEZE KANS NIET AAN UW NEUS VOORBIJ GAAN!!

THEO TERWEL l
III AUTOSCHADESPECIALIST

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

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Draaifauteuil
op houten voet
Leren bekleding
in 4 kleuren
leverbaar.
Met uit-
sehuilbare
zitting.

Helmink Meubelen volgt de nieuw-
ste woontrends op de roet. Daarom
hebben \ve dit voorjaar een ruime
kollektie meubelen in romantische
stijl. Met bijpassende gordijnstoffen
en tapijt in diverse dessins en prijs-
klassen. Ook de slaapkamerafdeling
biedt een riante keus in ledikanten,
bedbodems, matrassen, en bedtex-
tiel. Het mooiste meubelnieuws
vindt u natuurlijk elk seizoen weer
bij Helmink Meubelen. f

BANKSTEL SICDI/,.,
2'/2 t 2 xi.s me, los* kussens ' IERKUSSENTJES.'

die eevuld xiin met DulïiA. A M fa P

OVALE SALONTAFEL
Ma»iel eiken

EIKEN KAST
Met vi j l ' laden in de onderkaM

2495,-
1095,-
2495,-

Bankstel in Courtisane stof
Onderstaand bankstel is bekleed niet
lluweelzaehte stol . /eer m a k k e l i j k te
reinigen en in diverse kleuren leverbaar.
21 /2en2-zits 2750.-

E R K . E N D

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

Doe mee met onze 'Doeltreffers' actie in Eibergen!

MAAKT HET MOOIER B/| ü THUIS
f.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190 }



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

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

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

Technische Dienstverlening
Besselink

U belt,
wij komen!

24-uurs service

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

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

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

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design . . .
F. Jansen installatiebedrijf

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

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

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Tel. (0575) 55 10 12

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat Gedepu-
teerde Staten van Gelderland bij be-

sluit van 2 mei 1996, nr. RG96.22661 goedkeuring
hebben verleend aan het wijzigingsplan dat voorziet
in wijziging van de vorm van het agrarisch bouwper-
ceel aan de Horst 2, alhier. Tegen het goedkeurings-
besluit kan een belanghebbende tot en met 3 juli
1996 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag.

Het goedkeuringsbesluit treedt daags na afloop van
de beroepstermijn in werking tenzij binnen die termijn
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak is in-
gediend. Aan de indiening van zowel een beroep-
schrift als een verzoek om een voorlopige voorziening
zijn kosten verbonden. Nadere inlichtingen daarover
kunnen worden ingewonnen bij hen (telefoon 0575-
557474) of het provinciaal bestuur van Gelderland te
Arnhem (telefoon 026-3599111).

Vorden, 22 mei 1996

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris,
Mr. A.H.B, van
Vleuten.

de burgemeester,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

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

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

liggen vanaf 24 mei 1996 gedurende 4 weken ter
inzage de besluiten op de aanvraag van:

1.
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

het Onstein B.V.
Jansbuitensingel 20
6811 AD Arnhem

adres van de inrichting: Onsteinseweg 13 te Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een bedrijf voor het houden
van krielkippen en fazanten.

2.
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer A.J. Mulderije
Deldensebroekweg 15
7251 PW Vorden

adres van de inrichting: Deldensebroekweg 15
te Vorden

om: een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een agrarisch bedrijf met
vleesvarkens en paarden.

3.
naam aanvrager:
adres:
woonplaats:

de heer H. van Olst
Ambachtsweg 6
7251 KW Vorden

adres van de inrichting: Ambachtsweg 6 te Vorden

om: een vergunning voor een modelmakerij.

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

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

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

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

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

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

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

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage en
wel vóór 5 juli 1996.

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

Datum: 21 mei 1996.

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

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

Pinksteraanbiedingen
t Is vlaaienfeest

Nieuw! Speciaal aanbevolen

AARDBEIEN-
BAVAROISEVLAAI

dit is geweldig lekker
en goed voor 12 royale punten

Met Pinksteren voor maar i ifj&%/
s.v.p. graag bijtijds bestellen

Maak keuze uit meer dan 30 soorten
echte Limburgse vlaaien

BOSVRUCHTENVLAAI
met diverse bosvruchten

Lang houdbaar en 12 flinke punten snijdt u er uit

nu f 16,50

WEEKENDTAARTJES
in diverse smaken f4,95

Onze Pinksterspijsslofjes
een ware delicatesse

Zie ook onze advertentie elders in dit blad

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77
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K*****************************
WIM POLMAN EN
ALI POLMAN-KLEIN SELLE

geven met grote vreugde kennis van
de geboorte van een kleindochter,

Eveliene Sophie Bosboom

op donderdag 16 mei 1996.

Jan Paul, Marion, Pieterjan en Joost
wensen wij veel geluk met dit kleine
meisje.
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•VORDEN
Dorpsstraat 4, 7251 BB Vorden
Telefoon (0575) 55 30 06



Vorden l neemt afscheid van voetballer Bennie Wentink

Het ontbreekt bij Vorden aan discipline"
Voetballer Bennie Wentink speelde vori-
ge week zondag zijn laatste competitie-
wedstrijd voor Vorden 1. De 34-jarige
verdediger zette daarmee een punt ach-
ter zeventien jaar voetbal in het eerste
elftal van W Vorden. "Op een gegeven
moment is het mooi geweest en moet je
plaats maken voor de jeugd", relativeert
Bennie Wentink zijn vertrek.
Zijn afscheid bij Vorden l betekent ech-
ter niet dat hij nooit meer op het voet-
balveld te vinden zal zijn. "Nee integen-
deel. Ik blijf gewoon lid. Waarschijnlijk
ga ik het komende seizoen in het twee-
de voetballen", zegt Bennie Wentink.
Vrijdagavond neemt het eerste elftal van
Vorden officieel afscheid van de "eigen-
wijze" verdediger. Op het sportcomplex
aan de Oude Zutphenseweg zal er een
wedstrijd worden gespeeld tussen Vor-
den l en een elftal met spelers die alle-
maal met Bennie Wentink in de jeugd
hebben gevoetbald. Saillant detail is dat
deze wedstrijd in het diepste geheim is
georganiseerd. Waarschijnlijk moet Ben-
nie Wentink - net zoals u - vandaag uit
de krant vernemen dat er vrijdag een af-
scheidswedstrijd plaats heeft. Een inter-
view.

- Herinner jij jouw eerste wedstrijd in het eerste
elftal van W Vorden nog?
"Ja, dat was in januari 1979. Een week
voordat ik zeventien werd. Vorden speel-
de die middag tegen Grol en ik mocht tij-
dens deze wedstrijd invallen. We stonden
op het moment dat ik het veld in kwam
met 1-0 achter. Alles bij elkaar speelde ik
die dag geen onverdienstelijke wedstrijd,
want hen minuten voor tijd wist Geert
Heersink na een voorzet van mij de ge-
lijkmaker te scoren."

- ]e hebt in totaal zeventien jaar in het eerste elf-
tal van Vorden gespeeld. Heb je nooit het gevoel
gehad dat er meer inzat?
"Nee. Daar ben ik ook altijd heel reëel in
geweest. Ik weet dat ik best wel aardig
kan voetballen, maar ik ben altijd wel een
trage verdediger geweest. Ik heb nooit
snelheid gehad. En die snelheid heb je op
een hoger niveau absoluut nodig. Anders
red je het niet. Daarom denk ik dat
Vorden voor mij ook het hoogst haalbare
was. Verder is het natuurlijk zo dat scouts
van voetbalverenigingen als De Graaf-
schap of GA Eagles veel minder letten op
verdedigers dan aanvallers. Op zich is dat
ook logisch. Een aanvaller die een goede
wedstrijd heeft gespeeld, valt ook veel
meer op. Kijk maar naar Peter Hoevers.
Toen hij een jaar of acht geleden het ene
doelpunt na het andere scoorde bij
Vorden, stond ook gelijk de Graafschap
bij hem op de stoep. Nee, wat dat betreft
ben altijd heel reëel geweest en wist ik dat
er niet meer inzat."

- Wat is het hoogtepunt geweest van de afgelopen
zeventien jaar bij Vorden l ?
"De promoties hé. Ik had alleen graag
een keer kampioen willen worden met

het eerste, maar dat is nooit gelukt. Het
hoogtepunt en di^fcpunt heb ik eigen-
lijk in één wedstrijcroeleefd. Dat was een
aantal jaren terug in de nacompetitiewed-
strijd tegen Brummen. Nadat wij thuis
met 4-2 van Vaassen hadden gewonnen
en Vaassen in de tweede wedstrijd
Brummen had verslagen, zagen de kan-
sen op promotie er zeer goed uit. We
hadden alles in eigen hand. We mochten
die laatste wedstrijd tegen Brummen zelfs
nog verliezen met 2-0. En dan was er nog
niets aan de hand. In de rust stonden ,we
met 1-0 voor. Op dat moment is dat een
hoogtepunt. Maar drie kwartier later kon
ik wel door de grond zakken. Want we
verloren die wedstrijd met 3-1. Brummen
werd toen winnaar van de nacompetitie
en promoveerde naar de vierde klasse
van de KNVB. Daar ben ik toen echt
goed kapot van geweest. Want we waren
er zo dichtbij."

- Ik heb begrepen dat je de afgelopen 17 jaar niet
onafgebroken in het eerste hebt gespeeld?

"Dat klopt. Ik ben twee maaHerug gezet
naar het tweede elftal. De e^K keer was
in de periode dat Herman oe^Veerd ons
nog trainde. Als mens was hij één van de
betere trainers die ik bij Vorden heb ge-
had. Hij benaderde je als mens. Dat was
gewoon perfect. Maar op een gegeven
moment klikte het even niet meer tussen
ons. Ik kon in die tijd verdomd eigenwijs
zijn en dat was dan ook één van de rede-
nen waarom ik er even naast kwam te
staan. De tweede keer was onder Guus
Tieleman. Die wilde doorgaan met de
jeugd en vertelde mij aan het begin van
het seizoen dat er voor mij geen plaats
meer was in het eerste elftal. Op dat mo-
ment is dat natuurlijk even slikken. Heel
hard, maar wel heel eerlijk."

- Als ik kijk naar jouw leeftijd dan moet je toch
nog makkelijk een aantal jaren mee kunnen
draaien in het eerste?
"Nee, ik denk het niet. Ook bij mij gaan
de jaren tellen. In de afgelopen twee sei-
zoenen heb ik last gehad van een lies-

blessure. En dan merk je gewoon dat je
ouder wordt. Want het herstel duurt veel
langer. Verder is het zo dat je op een ge-
geven moment plaats moet maken voor
de jeugd. En er zijn genoeg jonge jongens
die mijn plek over kunnen nemen. Neem
Dennis Wentink. Dat is de ideale man
voor mijn positie. En dat zeg ik nou echt
niet omdat hij een neef van mij is. Dat
staat er even helemaal los van".

- Door de nieuwe indeling van de competitie komt
Vorden het komend seizoen uit in de 5e klasse van
de KNVB. Denk je dat er meer inzit voor Vor-
den l?
"Vorden heeft nu spelers waarmee we
makkelijk mee kunnen draaien in de vier-
de klasse van de KNVB. Dat moet geen
enkel probleem zijn. Ik had daar laatst
met trainer Peter Jansen een hele discus-
sie over. Volgens mij moet hij de jongens
gewoon veelharder aanpakken. Er moet
veel meer dicipline komen bij Vorden.
Dat is iets dat onbreekt. De basis van een
team dat kampioen wordt is eenheid en
discipline. Daarnaast moet je natuurlijk
ook nog goed voetballen. Maar die capa-
citeiten heeft Vorden in huis. Als je kijkt
naar het afgelopen seizoen scoorde Vor-
den - na kampioen Eibergen - de meeste
goals in competitie. Maar we kregen ook
de meeste goals tegen."

- En dat los je op door meer discipline.
Ja, dat denk ik wel. Qua voetbal waren
wij dit seizoen gewoon één van de betere
ploegen in de hoofdklasse. Maar dat
stukje extra, dat misten wij. Daarom vind
ik dat Peter Jansen het komend seizoen
de jongens wel wat strenger mag aanpak-
ken. Daarnaast mag hij ook best wel wat
harder trainer, zodat de jongens conditio-
neel wat sterker worden met als gevolg
dat je minder te maken hebt met bles-
sures. Dat hebben de jongens gewoon
nodig. Hun mentaliteit is ook heelanders
dan pakweg 17 jaar geleden. Ze denken
vaak - te licht wil ik niet zeggen - maar
het wordt hen soms wel erg gemakkelijk
gemaakt. Als je bijvoorbeeld om acht uur
moet trainen, dan moet je om vijf voor
acht op het veld staan. En niet om vijf
over acht. Dat zijn allemaal van die hele
kleine dingen. Maar ze zijn wel belang-
rijk. En als je om half één op zondagmid-
dag weg moet voor een wedstrijd, dan
zorg je dat je vijf minuten voor het ver-
trek aanwezig bent. En niet om vijf minu-
ten voor één. Dat gebeurde laatst ook een
keer. Gewoon 25 minuten te laat. En daar
kan ik dus niet tegen. Kijk, als je naar het
werk moet, dan ben je ook op tijd.
Waarom hier dan niet. En als je daar als
trainer niets tegen doet, dan wordt het
van kwaad tot erger.

Daarom denk ik dat een beetje meer dici-
pline niet verkeerd zou zijn voor Vorden
1. Op die manier zouden ze net dat beet-
je extra kunnen brengen, dat het afgelo-
pen seizoen ontbrak."

Tuinen kijken in de Achterhoek
Op 26 en 27 mei en 22 en 23 juni worden
vijf particuliere tuinen in de Achterhoek
voor bezoekers opengesteld. De tuinen
liggen niet te ver uit elkaar, zodat heel
goed per h'ets van de ene naar de andere
tuin kan worden gereden. Het gaat hier
om tuinen in de plaatsen Angerlo, Beek,
Drempt, Hengelo en Zelhem.

ledere tuin heeft zijn eigen charme. De
heem- en siertuin Aldenhaeve in Zelhem
wordt gekenmerkt door rust en eenvoud
waar de bezoeker oog en oor voor detail
moet hebben. In de kruidenhof of bij
slecht weer in de oude schuur met leem
vloer kunt u koffie drinken. De tuin is tot
en met 31 augustus op woensdag-, don-
derdag- en zondagmiddag te bezichtigen.
De landelijke tuin Het Eekholt in
Angerlo, rondom een historische boerde-
rij uit 1843, sluit perfect aan bij het om-
liggende platteland en is verwant aan de

Engelse ruinen uit de jaren dertig. Van 15
mei tot 15 september is de tuin op woens-
dagmiddag open voor "tea in the gar-
den". In de bos- en siertuin in Drempt ge-
ven bamboes rondom een grote vijver de
toon aan. In het meest zonnige deel is een
bloementuin aangelegd. Bovendien wor-
den in het bos tal van beelden geëxpo-
seerd.

Het ontwerp voor de Engelse tuin in Beek
is gemaakt door een landschapsarchitect.
De eigenares heeft zich daarna in het tui-
nieren verdiept. Het resultaat verdient al-
le lof. De tuin is bovendien in juni, juli en
augustus op woensdag geopend. In de
kwekerijruin in Hengelo is een prachtige
cominatie gelegd russen het kweken van
planten en de toepassing ervan. Voor
meer informatie kan men contact opne-
men met de Streek WV Achterhoek in
Zutphen, Tel. (0575) 51 93 30.

Óók op woensdag- en donderdagavond

X Naar de kapper ?
ook dat kan bij... indoor

Beauty & Kapsalon
Vloeden

(Leden Indoor Spon Vorden l O% korting)

Overweg 16 Vorden O575.553433



Advertentie aangeboden door Drukkerij Weevers, Vorden

Het Rode Kruis helpt daar waar andere hulp ophoudt. Het

Nederlandse Rode Kruis draait om mensen: degenen die hulp

nodig hebben en degenen die hulp geven. Zoals de 33.000

vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis.

Dagelijks zetten zij zich in voor anderen. Met groot-

schalige hulp ver weg of persoonlijke hulp dichtbij. Ze helpen,

ook wanneer de noodhulp ophoudt.

Het Rode Kruis helpt mensen verder. Het Rode Kruis biedt meer

dan noodhulp. Het Rode Kruis helpt mensen verder. Door mee

te werken aan de wederopbouw na een overstroming,

orkaan of andere ramp.

Of door kinderen in oorlogsgebieden te helpen hun

verloren familieleden terug te vinden. Zo werkt het Rode Kruis,

ook in Nederland. De vrijwilligers helpen de mensen zichzelf te

helpen. Door chronisch zieken, gehandicapten en oude alleen-

staanden nét dat beetje extra hulp te geven.

Of door een week met ze op vakantie te gaan, zodat ze er

daarna weer beter tegen kunnen. Net als de familie en vrienden

die voor hen zorgen.

Het Rode Kruis, dat bent u. Het Rode Kruis, daWjn de vrijwilli-

gers en hulpverleners. Maar ook u bent het Rode Kruis. Uw

steun is onmisbaar. Omdat de vrijwilligers a^^n hun werk

kunnen doen, als ze daarvoor de middelen hebben.

Steunt u daarom de landelijke collecte. Het is vreselijk

hard nodig. Want hoeveel vrijwilligers en hulpverleners we ook

hebben, ze beginnen niets zonder u.

Stort daarom uw bijdrage op giro 6868 of het bank- of

gironummer van de plaatselijke afdeling.

Collecte: 12 mei t/m 18 mei - 26 mei t/m l juni. De vraag om

hulp neemt steeds meer toe. Onze behoefte aan steun dus ook.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Giro 68 68
Uitslag Kruiswoordpuzzel
De uitslag van de kruiswoordpuzzel die in het paasnummer van Weekblad
Contact stond is als volgt:
1. T. Haggeman-Mulder, Kremerskamp 40, Warnsveld f25,-
2. M. Maalderink, Beekstraat 3, Toldijk f20,-
3. J.C. van Bremen-Loeve, Het Hoge 54, Vorden f15,-
4. G. Hagenbeek-Dijkers, Hunnekink l, Warnsveld flO,-
5. G. Ankersmit, Molenstraat 8, Keijenborg flO,-
6. Albert Wildemans, Loolaan 91, Ruurlo tlO,-
7. Mevr. J. ten Bosch, Eikenlaan 8, Ruurlo flO,-
8. A. Donken, Het Hoge 77, Vorden flO,-
9. H.J.A. Mullink, De Boonk 25, Vorden flO,-
10. N. Croin Michielsen, Vennemansweg 2, Vorden flO,-

Prijzen zijn vanaf woensdag 22 mei tot en met vrijdag 31 mei aan ons kantoor, Nieuwstad 30
te Vorden af te halen.

MIIVVV FUCHSIA'S
NU:.: per stuk

GERANIUMS
diverse kleuren, 5 voor

POTGROND
80 liter

PLANTENVOEDING
Volop 2 x 1 liter

kuip- en TERRACOTTA POT
perk- doorsnede 35 cm, 2 voor

planten HANGING BASKET
doorsnede 30 cm

fhinamaK]
H WORDEN r~l- ./

2,50
10,00
10,00
2,95

12,50
8,95

Ruurloseweg 65a,
Vorden.

tel.(0575)553671

De Evangelische
Boekhandel De Vonk
bestaat 15 Jaar.

Daarom van 20 mei t/m
1 juni

75% korting op alle
CD's boven f 35,-

DE VONK
evangelische
boekhandel

Warnsveldseweg 98
7204 BG Zutphen
Telefoon (0575) 51 45 69

Inzamelingsactie
snoeiafval Taxus
voor produktie
Taxol
Evenals vorig jaar is er
weer een actie gestart voor
de inzameling van het
snoeiafval van de conifeer
Taxus baccata. De
Baccatine - die in de naal-
den van Taxus baccata
voorkomt - is van groot
belang bij de bestrijding
van diverse soorten van
kanker. Uit deze baccatine
wordt Taxol gewonnen.
Ook dit jaar heeft een der
grootste Europese fabri-
kanten van geneesmidde-
len Boot & Boomkwe-
kerijen exclusief verzocht
om de komende maanden
het snoeiafval van Taxus
baccata in te zamelen.

In deze regio kan het
snoeiafval van de conifeer
Taxus baccata woren inge-
leverd bij Bosman Groen-
specialist aan de Kervelse-
weg 23 in Hengelo. Taxol
wordt door deskundigen
een van de belangrijkste
middelen tegen kanker ge-
noemd die de laatste Hen
jaar zijn ontdekt. Voor de
produktie van deze kan-
kerremmende stof is zeer
veel baccatine nodig. Boot
& Co benadrukt dat het bij
deze inzamelingsactie uit-
sluitend gaat om snoeiafval
van Taxus baccata en niet
van andere variëteiten of
cultivars. Het betreft hier
vers geknipt jong groen
met een takdikte van maxi-
maal een centimeter.

Het is van groot belang dat
broei wordt voorkomen.
Boot & Co adviseert hier-
om zodanige afspraken te
maken dat het snijgroen
binnen drie dagen na het
knippen wordt afgehaald
of gebracht. Broei wordt
verder voorkomen door
het materiaal op een harde
ondergrond te verspreiden
met een hoogte van circa
10 centimeter en deze laag
regelmatig te woelen. Het
snoeiafval mag ook niet
langer dan een dag in een
zak of een pallet worden
bewaard. Voor meer infor-
matie kan men bellen met
Bosman Groenspecialist,
Tel. (0575) 46 26 19.



Ratti D l kampioen

*KI *

i l

Zaterdag 11 mei werd Ratti Dl kampioen in de wedstrijd tegen de Witkampers uit Laren.

Achterhoeks Museum open
vanaf Eerste Pinksterdag
Het Achterhoeks Museum 1940-1945
opent op Eerste Pinksterdag weer haar
deuren aan de Raadhuisstraat 4 in
Hengelo. Het gaat hier om een'museum
dat een overzicht geeft van de Tweede
Wereldoorlog. Het museum is het hele
pinksterweekend voor het publiek geo-
pend. Daarna kent de expositie beperkte
openingstijden. Tot en met 29 september
is het Achterhoeks Museum elke woens-
dag- en zondagmiddag en iedere derde
zaterdag van de maand te bezichtigen.

Een reis door de oorlogsjaren zo mag een
bezoek aan het Hengelose Museum 1940-
1945 wel genoemd worden. Eigenaar Jean
Kreunen en zijn medewerkers hebben dit
jaar wederom voor een thematische aan-
pak gekozen. Aan het begin van de ten-

toonstelling staat men stil bij de opkomst
van het derde i^^onder Hitler in 1933.
Ook de mobilislme in 1939 komt uitge-
breid aan bod. Zo ziet u een paar Neder-
landse soldaten die nog rustig een borrel
drinken in een plaatselijk café niet wetend
wat hen een paai^agen later te wachten
staat. Een indei^^st opgeworpen weg-
versperring moet de Duitse bezetter te-
gen houden; maar de Duitse oorlogsma-
chine laat zich niet stoppen en zal Neder-
land onder de voet lopen.
Hierna zal door middel van verschillende
diorama's de Tweede Wereldorlog van
alle kanten belicht worden. Voor meer in-
formatie over het Achterhoeks Museum
en de openingstijden kunt u contact op-
nemen met eigenaar Jean Kreunen (46 39
42).

Saskia Schepers start op 3 juni met Saskia's Hairline:

Uw kapster aan huis"
Kapster Saskia Schepers uit Doetinchem
begint voor zichzelf. Nadat ze in totaal
acht jaar heeft gewerkt bij kapsalons in
Doetinchem en Zutphen start ze op
maandag 3 juni met een eigen zaak.
Saskia's Hairline is onderneming die de
rollen omdraait. "De mensen komen niet
bij mij thuis maar ik zoek ze op. Voor de
klanten heeft dat vele voordelen", aldus
Saskia Schepers (25).

De in Vorden geboren Saskia Schepers
knipt zowel heren als dames. "En natuur-
lijk ook kinderen", zegt ze. "De" laatste
twee jaar ben ik eerste kapper geweest.
Ondanks het feit dat ik het bij mijn baas
uitstekend naar mijn zin had, was ik toe
aan een nieuwe uitdaging. En dat is
Saskia's Hairline". Een thuiskapper levert
volgens Saskia Schepers voor de klanten
grote voordelen op. "Zo zijn er geen lan-
ge wachtentijden meer en hoeven moe-
ders geen oppas meer te vragen. Verder
is het zo dat ik bij de mensen kom als het
hen uitkomt. En dat is zowel 's avonds als
overdag. Wat dat betreft kunnen de klan-
ten bij mij alle klanten op", aldus Saskia
Schepers.
Saskia's Hairline richt zich op de regio
Warnsveld, Vorden en Hengelo. "Ik pro-
beer mijn afspraken zoveel mogelijk te

combineren. Maar uiteindelijk is het wel
de klant de bepaalt hoe laat ik ergens
moet zijn", aldus Saskia Schepers die alle
kneepjes van het vak beheerst.
"Ik ben van alle markten thuis. Naast het
knippen houd ik mij namelijk ook bezig
met permanenten, kleurspoelingen en
bruidskapels", zegt ze tot slot. Zie ook
advertentie.

MEI

ledere dag SWOV Open^el bij de
Wehme. ^^

21 NBVP Fietstocht
21 NCVB Verstoppers
21 SOS Kranenburg dhr. Gabriël over

verkeer ^b
22 25 jarig bestaan Bejaarcrensoos

Vierakker
22 ANBO Middagfietstocht v.a.

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

Verhaal
23 Bejaardenkring Dorpscentrum
23 HSV de Snoekbaars, Jeugdwed-

strijden
24 Toneeluitvoering Delden in Dorps-

centrum
26 Openluchtdienst Raad van Kerken,
• Marktplein
29 Welfare handwerken, Wehme
29 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
29 HSV de Snoekbaars, senior-

wedstrijden

JUNI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme

2 HSV de Snoekbaars, Ledenwedstrijd
"De Ring

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

Lettink
6 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrij-

den
11 Middagfietstocht, vertrek v.a.

Kerkplein, info 551795
12 HSV de Snoekbaars seniorwedstrij-

den
12 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
13 HSV de Snoekbaars jeugdwedstrij-

den
17 t/m 20 Avondvierdaagse Sparta
18 NBvP Reisje
18 Soos Kranenburg Bloemisterij binde-

rij
19 Floralia Bloemschikken
19 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink

23 HSV de Snoekbaars, wedstrijd
Gorssel / Hengelo / Ruurlo / Vorden

25 Middagfietstocht, vertrek v.a.
Kerkplein, info 553588

26 Bustocht Bejaardensoos Vierakker
26 Welfare handwerken Wehme
26 ANBO Klootschieten vanaf 't Olde

Lettink
26 HSV de Snoekbaars seniorwedsrrij-

den
30 Vorden zingt in de Dorpskerk

Politie Varia
Vorden

Op 30 april werden er bij een bedrijf aan
de Nieuwstad drie bollampen vernield.
De eigenaar van het bedrijf deed hiervan
aangifte bij de politie. Van de daders ont-
breekt elk spoor. Op 4 mei kwam er bij
de politie de melding binnen dat er ver-
moedelijk was ingebroken in een loods
aan de Hackforterweg. Er waren enige
spullen klaar gezet. Men was vermoede-
lijk in de loods geweest. Er is tot op he-
den niets ontvreemd. Wel zijn er diverse
maarregelen getroffen op het gebied van
Voorkoming Misdrijven,
op 6 mei om 8.45 uur vond er op de
kruising van de Almenseweg en de Oude
Zutphenseweg een ongeval plaats russen
twee personenauto's. Een 31-jarige
Arnhemmer verleende op de kruising
geen vrije doorgang aan een 39-jarige in-
woner van Laren. Zonder te stoppen
werd de kruising opgereden. Gevolg was
een ongeval met veel schade. Beide auto's
dienden te worden afgesleept. Op 8 mei
omstreeks 22.15 uur vond er een ongeval
plaats op de Baakseweg. Een landbouw-
voertuig schampte bij het passeren de lin-
kerkant van een personenauto. De wagen
die werd bestuurd door een 20-jarige in-
woonster van Vorden liep enkele krassen
op aan de linkerkant. De tractorbestuur-
der is onbekend gebleven.
Op 9 mei werden twee mannen gestoord
toen ze bezig waren met het open breken
van een aantal geparkeerd staande auto's
bij de parkeerplaats van kasteel Hackfort.
Er werd niets ontvreemd. Van een auto
werd het slotmechanisme vernield. De
twee mannen kregen toegang tot de wa-
gen door middel van een valse sleutel. De
politie beschikt over een signalement van
het tweetal. Het onderzoek in deze zaak
loopt nog.
Verder viel op 9 mei omstreeks 1725 uur
voor enige tijd de televisie uit in de om-
geving van het industrieterrein. Oorzaak
was dat een 32-jarige Warnsvelder met
zijn personenauto vanaf de Industrieweg
linksaf de Kerkhoflaan in wilde slaan.
Vanaf de Industrieweg kwam een 28-jari-
ge Vordenaar met zijn personenauto.
Deze beide auto's raakten elkaar. Daarna
reed de auto van de Vordenaar tegen de
verdeelkast op van het Centraal Antenne
Systeem. Ook werd er nog een boom ge-
raakt. De beide wagens moesten worden
afgesleept en de CAI werd ingeseind.
Een dag later werden er weer diverse
bonnen uitgedeeld vanwege het parkeren
op het marktplein. Dit is niet toegestaan
op de vrijdagochtend in verband met de
markt.
Op 16 mei werd er ingebroken in een
woning aan het Wiemelink. Een slaapka-
merraam aan de achterzijde werd ver-
nield. Alle in de woning aanwezige ruim-
ten werden doorzocht. Wat er ontvreemd
is, is nog niet precies bekend. Gedacht
wordt aan enige sieraden. Het onder-
zoekt in deze loopt nog. Verder vond er
op 16 mei een ongeluk plaats op de
Baakseweg in Wichmond. Een 34-jarige
inwoner van Ambt Delden kwam in een
bocht naar rechts op de rijbaan voor het
tegemoet komende verkeer en botste te-
gen de auto van een 49-jarige inwoonster
van Baak. De inwoner van Ambt Delen
kwam daarna met zijn auto in de berm te-
recht en sloeg over de kop. Beide voer-
tuigen werden ernstig beschadigd en
dienden te worden afgesleept. Ter plaatse
werd door de politie een lang oliespoor
aangetroffen. Vermoedelijk van een lekke
hydraulische installatie. De plaatselijke
vrijwillige brandweer heeft de rijbaan
weer scnoongespoten.



PINKSTERSHOW
BIJ DE WONERIJ

Wij zijn 2e Pinksterdag geopend van 10.00
tot 17.00 uur.

Uw specialist in tapijt
gordijnen
meubelen

(binnen en buiten)

Zie ook onze schitterende collectie teak-
houten tuinmeubelen!

Dus wees erbij
en kom naar

3E WONERU
v/h Ankersmit

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

DE
PERFECTE KEl^KEN

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

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

SlAG
BOUWMATERIALEN BV

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

HARMSEN VAKSCHILDERS

GEEFT MEER KLEUR AAN

WONEN EN WERKEN

Kijk uw ogen uit in onze showroom of
bel voor een afspraak

HARMSEN
HOME

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

LANDINRICHTINGSWET

RUILVERKAVELING HENGELO-ZELHEM
Kennisgeving ingevolge artikel 199, derde lid

TERINZAGELEGGING PLAN VAN TOEDELING

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling "Hengelo-Zelhem" deelt u mede,
dat van maandag 3 juni 1996 tot en met dinsdag 2 juli 1996 in de voormalige
showroom van Garagebedrijf Ridderhof, Bleekstraat 12, 7255 XZ Hengelo op
werkdagen, behalve op zaterdagen, 's morgens van 9.00 uur tot 12.00 uur en
's middags van 13.30 uur tot 16.30 uur en op de dinsdagavonden 4, 11, 18 en 25 juni
en 2 juli van 18.00 uur tot 20.00 uur *), voor een ieder kosteloos ter inzage liggen de
stukken bedoeld in artikel 196, tweede lid (plan van toedeling).

Uiterlijk veertien dagen na de laatste dag waarop de stukken als bedoeld in artikel 196,
tweede lid, ter inzage hebben gelegen, dus tot en met 16 juli 1996, kan iedere belang-
hebbende schriftelijk zijn bezwaren tegen het plan van toedeling indienen bij het secre-
tariaat van de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling "Hengelo-Zelhem",
postbus 59, 7140 AB GROENLO.

Groenlo, mei 1996.

De Landinrichtingscommissie,

B.W. Zemmelink, voorzitter

ir. M.H. de Jong, secretaris

*) uitsluitend bedoeld voor diegenen die overdag beslist verhinderd zijn.

U wordt verzocht de enveloppe met de u toegezonden stukken mee te brengen.

Brieven

DRUKKERIJ
WEEVERS

O-DISCO
KRANENBURG

NOG 1 WEEK

OPENING 31 MEI

& ACTS

Uitslag kleurwedstrijd
In het paasnummer plaatsten wij in samenwerking met Ponypark Slagharen een
kleurwedstrijd. Enkele honderden inzendingen kwamen binnen, waaruit een des-
kundige jury de volgende prijswinnaars aanwees:
Hoofdprijs
Een indianenpak met een set van vier toegangsbewijzen voor Ponypark Slagharen:
Lisette Bensink, Lage Scheiddijk 5, Ruurlo
25 setjes van vier toegangsbewijzen zijn voor:
Marjolein van Veldhuizen, Begoniastraat 3, Steenderen
Jan Willem Nijendijk, Het Horseier 69, Warnsveld
Sebastiaan Steggink, Gaikhorst 77, Warnsveld
Justine Tjallinks, Molenstraat 78, Warnsveld
Jacqueline Bastiaannet, St. Anthoniehof 5, Warnsveld
Degueldre Christelle, Breegraven 95, Warnsveld
Kim Looman, Boomgaard 6, Zelhem
Lianne Bats, Soldatenhuis 8, Ruurlo
Ilse Assink, Peppelenhof 28, Ruurlo
Jesper en Karlijn te Veldhuis, Hazelnoot 29, Ruurlo
Hanneke Kamphuis, Hoetinkhof 76, Vorden
Tessa Roelofs, Riethuisweg 3, Vorden
Jolanda Bloemendaal, Zelledijk 3, Vorden
Susanne Eijkelkamp, Het Stroo 17, Vorden
Joyce Krajenbrink, Het Jebbink 45, Vorden
Carlotte Cruijsen, Hoetinkhof 80, Vorden
Angela Spijkers, Leeuwencamp 15, Baak
Roei Kobussen, Molenkolkweg 18, Steenderen
Karla Prinsen, Hard s teestraat 4, Toldijk
Mariska Weenk, Schapendijk 3a, Hengelo
Sander Koning, Kastanjelaan l, Hengelo
Geerke Claassen, Spalstraat 26, Hengelo
Eram Bax, Kerkekamp 5, Hengelo
Patricia van Bree, anjerstraat 22, Steenderen
Mark Tankink, Ottenkampweg 14, Keijenborg

Prijzen zijn vanaf woensdag 22 mei tot en met vrijdag 31 mei aan ons kantoor, Nieuwstad 30
te Vorden af te halen.



Deze advertentie werd aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.

"Ook wij willen lezen
en schrijven!"

Miljoenen kinderen in onze wereld krijgen geen onderwijs, waardoor
zij weinig toekomst hebben. Het UNESCO Centrum Nederland, dat
voorlichting geeft over het werk van de UNESCO, steunt jaarlijks vele
onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden en vraagt hiervoor uw

financiële hulp.

In 1996 bestaat de UNESCO - de Organisatie
van de Verenigde Naties voor Onderwijs en
Opvoedii^, Wetenschap, Cultuur en
Communicatie - 50 jaar.

Meer inlkhtingen worden u graag verstrekt.

Werkt u mee aan een betere toekomst?
Stuur mij s.v.p.:
O nadere inlichtingen
O een acceptgiro

O .

Naam :

Adres: .

Postcode:

Plaats:

UNESCO Centrum Nederland
Oranje Nassaulaan 5, 1075 AH Amsterdam



Voetballers Vorden A l kampioen

schilderwerk var

Het team van Vorden Al werd vorige week zaterdag kampioen, nadat ze met 5-0 van Davo Al wonnen.

SPORT-
JjIEUWS

Voet t' f v n

RKPSC-Vorden 2-5
W Vorden kwam afgelopen weekend uit
in de halve finale van de GVB -beker. Op
het programma stond een uitwedstrijd te-
gen RKPSC uit Pannerden. In de begin-
fase kreeg Vorden enkele goede kansen
maar er werd niet gescoord. In de 20e mi-
nuut was het Gerrit Schreven van RK-
PSC die via de binnenkant van de paal
het elftal uit Pannerden op een 1-0 voor-
sprong bracht. Hierna kreeg Vorden we-
derom enkele kansen. Vijf minuten voor
de theepauze was het eindelijk raak. Op
25 meter van het doel kreeg Vorden een
vrije trap toegewezen die door Dennis
Wentink via de binnenkant van de paal in
het doel van RKPSC werd geschoten
(1-1).
Gelijk na de pauze ging Dennis Wentink
in .de fout. Hij gaf Jeroen Eysveld de bal
in de voeten. Deze wist hier wel raad mee
en scoorde 2-1. Even later herstelde
Dennis Wentink zijn fout door de bal van
de lijn te halen. Halverwege de tweede
helft werd Mark van der Linden gewis-
seld voor Ronald Visser. Door zijn snel-
heid stichtte Visser meteen gevaar in de
defensie van RKPSC. Jan Groot Jebbink
bracht een kwartier voor tijd Ronnie de
Beus in stelling. Met een harde schuiver
passeerde hij de doelman van RKPSC: 2-
2. In de slotfase domineerde Vorden het
spel. Tien minuten voor tijd was Ronald
Visser de gehele achterhoede van
Pannerden te snel af en scoorde beheerst:
2-3. Even later werd Mark Sueters door
de doelman van RKPSC binnen de be-
ruchte lijnen ten val gebracht. De penalty
werd door Sueters foutloos ingeschoten
(2-4). In de laatste minuut bracht Mark
Sueters op aangeven van Ronald Visser
de eindstand op 2-5.
Door dit resultaat speelt Vorden in de fi-
nale van de GVB-beker tegen Heeten.
Deze wedstrijd wordt in Brummen ge-
speeld. De exacte datum is nog niet be-
kend. Afgelopen zondag werd op het ter-
rein van W Vorden de promotiewed-
strijd tussen Alexandria en Vios Beltrum
gespeeld. Deze wedstrijd eindigde onbe-

slist (0-0). Als gevolg hiervan heeft er za-
terdagmiddag een herhalingswedstrijd
plaats op r^Werrein van W Vorden.

Jeugddag Ratti
De jeugdcommissie van Ratti hield op
vrijdag 17 mei een voetbaljeugddag. Jurri
Koolhof - Hoofd Jeugdopleiding bij de
Graafschap - en speler Rudy Vonk ver-
zorgden trainingen aan alle jeugdelftallen
van Ratti. Dit viel zeer in de smaak bij de
jeugd van Ratti en er werd dan ook zeer
fanatiek getraind. ledere training werd af-
gesloten met penalty schieten waarvoor
de spelers sponsors hadden gezocht.
Voor de kas van de Ratti Jeugd was dit
een welkome aanvulling. De Aviko had
na afloop voor iedere speler een bakje pa-
tat verzorgd. Al met al was het een zeer
geslaagde voetbaljeugddag.

G i/ m n n 5 f / c k

Op zaterdag 11 mei werden de finale
clubteamskampioenschappen in de E- en
F-lijn van de Regio Gelderland-Oost ge-
houden in Eibergen. De gymnastiekver-
eniging Sparta had zich met drie groepen
voor deze wedstrijden geplaatst. Omdat
de vaste leidster in de aanloop naar deze
wedstrijden door ziekte zes weken geen
les had gegeven, werd besloten om alleen
met de wedstrijdgroep E-lijn aan deze fi-
nalewedstrijden deel te nemen. Vol goede
moed en met de gedachte dat meedoen
belangrijker is dan winnen, ging de groep
op weg naar Eibergen. Ondanks de mini-
male voorbereiding werd er goed gepres-
teerd door de meisjes. Sparta werd uit-
eindelijk 14e. Het team van de Vordense
gymnastiekvereniging bestond uit Yvon-
ne Dijkman, Marjolein Meddens en Eefje
Pater.

W / L' l c r 5 p o r

Ieder jaar houdt VRTC De Achtkastelen-
rijders een tijrit voor haar leden. In groep
A werd Peter Makkink de winnaar voor
Ronald Harmsen en Andre Bargeman. In

groep B ging de eerste plaats naar Kasper
Visschers. Tweede en derde werden re-
spectievelijk Gert j^mphuis en Henk# ]

Brinke won de
eerste plaats in groep C.

J u d o

Het Vordens Judo Kampioenschap dat af-
gelopen zaterdag in sporthal 't Jebbink
werd gehouden trok veel toeschouwers.
Ongeveer 60 deelnemers - afkomstig uit
Dinxperlo, Aalten, Silvolde, Winterswijk,
Hengelo en Vorden - streden om de me-
dailles. Alle peuters van 3 en 4 jaar wer-
den door judoleraar Robert Piek gewaar-
deerd met een gouden medaille. De ove-
rigen moesten wel degelijk iets presteren
om in de prijzen te vallen. Onder aan-
moediging van het publiek werden uit-
eindelijk in verschillende poules de vol-
gende resultaten door onze plaatsgenoten
neergezet. Goud: Benchy Lievens,
Gideon Bolink, Chiel van Helden, Timo
Wentink en Jacco Jansen. Zilver: Evelien
Dijkman, Micha Bolink en Judah Bolink.
Brons: Lise Elbrink, Chiel Abbink, Bart
Bosman, Koen Nieuwenhuis, Rafaele Pas-
carelli, Tim Elbrink en Niels Siemerink.
Op het derde ABS Combi Toernooi in
Dronten werden een week eerder overi-
gens ook goede resultaten behaald. Aan
dit toernooi met ongeveer 400 deelne-
mers uit heel Nederland deden voor
Sportinstituut Rob's Sports ook enkele
Vordenaren mee. Jacco Jansen won even-
als Ron Huitink een eerste prijs, Olivier
van Helden een tweede prijs en Judah
Bolink een derde prijs.

(/ // il 5 il

Vorige week zondag werd voor de derde
keer het Masters toernooi gespeeld bij
Squash Vorden. Er werd gespeeld in twee
poules met kruisfinales. De trainingsar-
beid van Bert Pardijs begint zich te lonen.
Hij won dan ook de derde prijs. Louis
Bronsveld werd tweede en Paul Turken
won de finale. Op 23 juni vindt het laat-
ste Open Masters Toernooi plaats in deze
serie van vier.

Moto r s p o r

De toerafdeling van de VAMC *De
Graafschaprijders" houdt het komende
weekend een toertocht voor leden en
niet-leden. Het vertrek is zaterdag 25 mei
vanaf het clubhuis aan de Ruurloseweg.
Van daaruit gaat de tocht met een lengte
van 320 kilometer naar het plaatsje
Wasserfall in Sauerland waar men tegen
de avond hoopt te arriveren. Die zater-
dagavond staat een gezellig samenzijn ge-
pland. Zondag 26 mei staat een 200 kilo-
meter lange toertocht in de omgeving van
Winterberg op het programma. De rest
van de zondag wordt benut met het be-
zichtigen van de omgeving. Tweede
Pinktserdag wordt de terugreis aanvaard.
Het gezelschap is dan in de loop van de
middag weer in Vorden terug.

D 11 m m c u

Rein van der Pal uit Rinsumageest ein-
digde evenals vorig jaar als winaar van de
Damnacht van Vorden. Hij behaalde 28
punten uit 17 wedstrijden. Vier meer dan
Nina Jankovskaja. Derde werd Eddy
Hilberink uit Westerhaar met 23 punten.
Winnaar in de eerste klasse werd Erik
Koops uit Dedemsvaart en Bennie
Hessing uit Vriezenveen werd winaar van
de tweede klasse. Er waren in totaal 61
deelnemers aan de Damnacht.

Tc n u i *

Uitslagen zaterdagcompetitie: heren 1-
Gorssel 3 6-0, heren 2-Lochem 4 6-0,
Winterswijk 3-heren 3 6-0, Veldhoek 1-
heren 4 5-1. Gemengd 35+: De Paesberg
2-Vorden l 3-2, Vorden 2-Ruurlo l 3-2.
junioren jongens tot en met 14 jaar:
Beinum 1-Vorden l 0-6. Junioren jongens
tot en met 17 jaar: Vorden I-De Stoven l
1-5.
Uitslagen zondagcompetitie: De Stoven
1-heren l 0-6, gemengd Vorden 1-
Groenlo l 2-6, gemengd junioren Voren
l-Drieslag l 8-0. Uitslagen woensdag-
competitie jongens tot en met 12 jaar:
Vorden 1-Beinum l 4-2, Beinum 2-
Vorden 2 1-5, Doesburg 1-Vorden 3 3-3.
Dinsdagcompetitie dames: Vorden 1-
Zieuwent l 4-2, Vorden 2-Neede l 4-2,
Altec 8-Vorden 3 1-5.

K l o o t s c h i c t c n

Het Proathoes in Linde houdt zondag 2
juni een klootschietwedstrijd voor stra-
ten, families, bedrijven en verenigingen.
De start is vanaf het Proathoes waar aan-
sluitend ook de prijsuitreiking zal plaats-
vinden. Voor opgave: 55 64 21.

D u i v e s p o r

Leden van PV Vorden hebben het afgelo-
pen weekend meegedaan aan een wed-
vlucht vanaf Bapaume over een afstand
van 329 kilometer. De duiven werden ge-
lost om 8.30 uur. Aankomst eerste duif
11.41 uur. De uitslagen waren als volgt:
Roy Eykelkamp 1; M. Olieslager 2; A.A.
Jurriens 3.6.7,20; G en H Boesveld 4. 14;
C. Bruinsma 5,13,15; H.A. Eykelkamp 8
,9 ,11 ,12, 18; T. Wesselink 10, 19; A en A.
Winkels 16; W. Oldenhave 17.

Wandeltocht
De Vereniging Natuurmonumenten
houdt zaterdag 25 mei een wandelexcur-
sie over het landgoed Hackfort. Het ver-
trek is vanaf de watermolen op het voor-
plein van kasteel Hackfort aan de Baak-
seweg. De excursie wordt geleid door
medewerkers van Natuurmonumenten
en duurt ongeveer drie uur.

Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre houdt
vrijdag 24 mei een spookverhalenrit. De
leden vertrekken vanaf het Dorpscentrum
naar Baak, waar vervolgens per huifkar
door een mooi stukje Achterhoek wordt
gereden. Onderweg wordt "ergens" een
spookverhaal verteld, waarbij de deelne-
mers aan de tocht kunnen genieten van
een kruidendrankje.



GALL^GALL
W A R V D

SPECIALE AANBIEDINGEN
GELDIG T/M a JUNI 1996

ECHTE WARNSVELDSE KRUIDENBITTER 70ei
(stenen kruik) in luxe geschenkdoos 24,95

VOC JENEVER IN WEESPER KRUIK
(met gratis stadswandelkaart)

COINTREAU
(met gratis CD Rom>

van

18,95

voor

70 cl

7O Cl 35,95

WIJNAANBIEDINGEN
GELDIG T/M 4 JUN l 1996

P R A G T I G E S U I D A F.R l K A N E R S
van voor

KROIMENHOF 1995 STEEN/ROOIWIJN 750 8,95 7,,
Maar liefst ao Zuid-Afrikaanse kwaliteitswijnen, de meeste in beperkte hoe-
veelheden. OP = OP
Zelfs een Port en Sherry van KWV Mymering

Aanbiedingen alleen geldj^bij Gall & Gall Warnsveld, DreiuoMTie 51 tegenover AH
Telefoon (0575) 52 72 71

S C H E R P E H O U D B A R E A A N B I E D I N G E N

CALVE SAUZEN
diverse smaken

250 ml 489

BUITONI MELBA TOAST
diverse soorten

99
HONIG VARIATIESAUS

wit of bruin

per pakje 239125
S P E C I A L E V E R S A A N B I E D I N G E N

G R O E N T E / F R U I T

PAKSOI

per stuk 99
CHICO

PERSSINAASAPPELS

2 kg 399

V L E E S / K l P

SCHOUDERKARBONADE

ki|044§0 798
AH KIPFILET

500 gram 828-779

kilo 4758 1459
Aanbiedingen geldig t/m 31 mei of anders vermeld

ChAlbert
Dreiumme 43 - Telefoon (0575) 52 72 71

V L E E S W A R E N / B R O O D

SHOARMA ROLLADE

219100 gram 23ë

AH PARTY-BROODJES
voorgebakken

Q/1Q\j* i \j 299
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