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Avondvierdaagse van start

Onder ideale weersomstandigheden is maandagavond de 19e editie van de Avondwandelvierdaagse in
Vorden van start gegaan. De organisatie berust by de plaatselijke gymvereniging "Sparta". Op deze ope-
ningsavond gingen 685 deelnemers op pad die een route voorgeschoteld kregen in de omgeving van het
buurtschap Delden en Linde. Zoals te doen gebruikeujk kon men kiezen uit twee afstanden te weten 5 of
10 kilometer.

Dinsdagavond werd er in de omge-
ving van het Galgengoor gewandeld.
Voor de woensdagavond is er een rou-
te in het buurtschap Kranenburg uit-
gezet. Donderdagavond, de slotavond
blijven de deelnemers in de naaste

omgeving van het dorp. De intocht is
donderdagavond vanaf het school-
plein bij de school op "Het Hoge". Via
de Smidsstraat, Zutphenseweg,
Dorpsstraat, Insulindelaan, Kerk-
straat arriveert men dan bij de basis-

\^tt (school in fin dorp waar de stoet ont-
bonden zal worden. De plaatselijke
muziekkorpsen "(Toneel:'" ™ ?Sur
sum Corda" zullen aan deze intocht
hun medewerking verlenen.

Raad Vorden kiest voor CAI Zutphen
De raad heeft dinsdagavond unaniem gekozen voor de aanbieding die CAI-Zutphen de gemeente heeft
gedaan voor de- aanleg van een nieuw centraal antennesysteem (De aanvangvergoeding is f 14,25 per
maand). Daartoe zal worden overgegaan wanneer straks 65 procent van de geënquêteerden daar "ja" te-
gen zegt.

De raad besloot nu in eerste instantie
in de gehele bebouwde kom een pei-
ling te laten verrichten. Afhankelijk
van de uitkomst zal dan worden beslo-
ten hoe verder te handelen. Voorts
werd besloten geen keuzepakket toe
te passen maar te kiezen voor een vol-

ledig pakket van 10 TV en 14 radiozen-
ders met in de toekomst uitbreiding
met Ned. III .
Het machtigingshouderschap komt in
een later stadium aan de orde.
De heer E. Brandenbarg (WD) haak-
te eerst in op een brief die de Gamog

naar het college heeft gestuurd en
waarbij deze firma haar offerte introk.
"In deze brief wordt de indruk gewekt
dat het college met haar voorlichting
onzorgvuldig te werk is gegaan. Dit
verwijt is misplaatst, ik vindt juist dat
het college wel zorgvuldig heeft ge-
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1. Verleende bouwvergunningen: publi-
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 bouwvergunningen zijn op 20
mei 1986 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan mw. J. Sligman-Bannink, N ij-
landweg 6, voor het bouwen van een
stalen silo voor mestopslag aldaar;
2. Aan B. Fokkink, Wiersserbroek-
weg 16, voor het gedeeltelijk verande-
ren van de boerderij aldaar en
3. Aan H.J. Klein Geltink, Wiersser-
broekweg 18, voor het bouwen van
een stalen mengmestsilo aldaar.

2. Militaire oefeningen
Van 26 tot en met 29 mei 1986 wordt
een verkenningsoefening gehouden
langs openbare wegen tussen Lochem
- Vorden - Ruurlo - Borculo en Neede.
Particulieren hebben toestemming
verleend voor het betreden van hun
terreinen. Tijdens deze oefening zal
geen gebruik worden gemaakt van
losse munitie.

3. Onkruidbestnjding
Gebleken is dat op trottoirs, wegen en
paden het onkruid welig tiert. Uit een
oogpunt van begaanbaarheid dient dit
onkruid te worden bestreden. De ge-
meente beschikt echter over onvol-
doende mankracht en financiële mid-
delen om dit met de hand te verwijde-
ren. Net als vorig jaar zal dat onkruid
met chemische middelen bestreden
dienen te worden.
Dat daarbij schade aan het milieu
wordt toegebracht is onvermijdelijk.
Velen zijn dan ook gekant tegen het
gebruik van deze middelen. Burge-
meester en wethouders hebben dan
ook besloten om pas na zondag 25 juni
a.s. met deze manier van bestrijden te
beginnen, teneinde diegenen die uit
milieu-overwegingen hiertegen zijn
gekant, de gelegenheid te geven zelf

het onkruid vóór hun woning op een
niet-chemische manier te verwijde-
ren. Bij het spuiten zullen deze stuk-
ken worden overgeslagen.
Aangezien het bestrijden op chemische
wij/e zo min mogelijk dient te gebeuren
wordt u verzocht om de trottoirs, wegen
of paden hij uw woning v r i j van onkruid
te houden.
Indien dit niet gebeurt dan is chemi-
sche bestrijding onvermijdelijk. Dit
zal echter wel gebeuren met middelen
die het milieu zo weinig mogelijk aan-
tasten. Hiermee wordt dus begonnen
vanaf maandag 16 juni a.s.

4. Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de
tuinen van "De Wiersse", hebben bur-
gemeester en wethouders besloten d
navolgende verkeersmaatregelen te
nemen:
- instellen van een parkeerverbod

voor beide zijden van de Branden-
borchweg met betrekking tot het ge-
deelte vanaf de Ruurloseweg tot de
spoorbaan;
— afsluiten van de Wiersserallee voor
alle verkeer behalve voetgangers.
Bovengenoemde verkeersmaatrege-
len gelden op l en 2 juni 1986 van 08.00
uur tot 19.00 uur of zoveel korter of
langer als noodzakelijk is.

handeld, al heeft het wel lang ge-
duurd", zo sprak Brandenbarg.
Hij verweet de Gamog dat deze haar
beleid bijgesteld heeft toen er andere
gegadigden in beeld kwamen.
De heer Brandenbarg vond de prijs
van de Gamog niet aantrekkelijk. De
keuze die Brandenbarg tenslotte ten
nadele van een andere gegadigde de
firma Scheurink maakte, was geen
prijskwestie (de firma Scheurink is
met een aanvangvergoeding van
f 13,20 zelfs nog goedkoper) maar
heeft te maken met het feit dat CAI-
Zutphen meer mogelijkheden heeft
in regioneel verband.
Mevr. Aartsen-den Harder (CDA) ba-
seerde haar voorkeur voor CAI Zut-
phen in prijstechnisch opzicht, terwijl
ook de Stichtingsvorm haar aansprak.
Zij adviseerde het gemeentebestuur
t.z.t. goeie voorlichting te geven.
De heer W. Voortman (PvdA) vond
het niet de ideale weg dat de raad in
feite moet kiezen. Volgens hem moet
het college in dit soort zaken met
voorstellen komen. De heer Voort-
man vond het van essentieel belang
dat CAI Zutphen heel wat ervaring
heeft met woningbouwverenigingen.
"Goed overleg tussen exploitant en
woningbouwvereniging is namelijk
zeer noodzakelijk", aldus Voortman.
Overigens was hij meer voorstander
van een peiling die wijk voor wijk
plaats vindt. "In de ene wijk kan nl. de
behoefte groter zijn dan in een andere
wijk", aldus Voortman die bang was
dat anders willicht de benodigde 65
procent niet gehaald zou worden. De
heer H. Tjoonk (WD) kreeg desge-
vraagd van burgemeester Vunderink
te horen dat mocht de aanleg niet
doorgaan, het oude centraj^ritenne-
systeem in elk geval vervagen moet
worden. De raad was unaniem van
mening dat mocht de aa.nleg door CAI
Zutphen wel doorgaan, dit binnen één
jaar gerealiseerd moet zijn.

Kinderdansgroef)
De Achtkastelendansertjes sluiten
hun seizoen af met een gezellige dans-
middag. Deze vindt plaats op zaterdag
31 mei a.s. in "De Herberg".
Als gasten treden op de folklore kin-
derdansgroep „De Stedekerdanser-
tjes" uit Diepenheim.
De leiding berust bij Marian Kerkho-
ven. Iedereen is van harte welkom,
jong of oud. Entree vrij.

Vordens
huisvrouwenorkest
Het voornemen van het Vordens
huisvrouwenorkest is om een gezelli-
ge avond te organiseren, als afsluiting
van het seizoen. Deze zal plaatsvin-
den op 14juli a.s. in de Herberg. Voor
iedere leeftijd is deze avond toeganke-
lijk. Maar speciaal voor ouderen en
bejaarden van Vorden en omgeving of
instellingen. Mocht men geen eigen
vervoer hebben bel dan tel. 2016,2436
of 1923.

Jongeren Open Huis
Barbeque avond
In het afgelopen seizoen zijn er al
twee jongeren Open Huis avonden
georganiseerd. Eerst een zeer geslaag-
de filmavond, waarin de beroemde
film "Ghandi" werd gedraaid, en ruim
een maand geleden een creatieve
avond o.l.v. Will Colenbrander.
Als een soort afsluiting van het inter-
kerkelijk jongerenwerk-seizoen wordt
vrijdag 30 mei a.s. een grootse barbe-
que-avond gehouden. Alle jongeren
van 16 jaar en ouder zijn welkom bij
deze barbeque achter de Gerefor-
meerde Kerk. Zelfs met vegetariërs
wordt rekening gehouden.
Bij slecht weer zal een gezellige avond
worden gehouden in de CJV-ruimte
in 't Achterhuus.

Dienst met jongeren
In de dienst met jongeren van zondag-
morgen l juni a.s. in de N.H. kerk, zal
voorgaan onze eigen predikant ds.
K.H.W. Klaassens. Het onderwerp
komt uit Richteren 2 waar wordt be-
schreven hoe Israël een leven met

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

God opgeeft voor een leven met afgo-
den. Omdat men zocht naar iets tast-
baars bleek de bekoring die uitging
van deze afgoden erg sterk te zijn.
Ook in deze tijd vinden velen het
moeilijk in iets te geloven wat niet
zichtbaar is: je wilt graag een bewijs
zien, maar dan kun je niet meer spre-
ken van geloven. Van belang is de
vraag: "Is God bij je langs gekomen of
is hij bij je aangekomen".
Na afloop van de dienst, kan er onder
het genot van een kopje kofïie nage-
praat worden over de dienst in de
Voorde. De jeugddienstcommissie
heet oud en jong hartelijk welkom. '

Enorme opkomst bij
geslaagde ouderavond clubs
Dat het gezamenlijke clubwerk van de
N .H. en Geref. kerk dit jaar groeide en
bloeide was al bekend. De tienerclub
werd dit jaar bijna drie keer zo groot
als daarvoor en één van de andere
clubs moest we_gens enorme toeloop

zelfs gesplitst worden.
Zowel de eiding als de clubleden zijn
erg enthousiast. En ook de ouders ble-
ken dat te zijn. Vrijdagavond j.1. werd
een feestelijke avond georganiseerd
door de jeugdraad, voor clubleden en
hun ouders.
De opkomst was geweldig: meer dan
120 mensen vulden de twee zalen van
het Achterhuus achter de Geref. kerk.
Er werd hen een aantrekkelijk en af-
wisselend programma aangeboden.
Om half acht werd door de leden van
de jongere clubs een korte musical
"Jona" opgevoerd. Aan de voorberei-
dingen ervan was veel werk besteed;
het resultaat was dan ook geslaagd. Na
de musical en een koffiepauze
vertelde de voorzitter van de Herv.
Geref. jeugdraad, de heer F. Hiemstra,
aan de hand van een diaserie wat er
zoals werd gedaan op de clubs in de af-
gelopen jaren.
De avond werd besloten met een
soundmix-playbackshow door de le-
den van de tienerclub. Aan de drie
winnaars van deze vaak humoristi-
sche show werden prijzen uitgereikt.
De jeugdraad kan terugkijken op een
geslaagde avond. Het clubseizoen
wordt komend weekend afgesloten
met het traditionele clubkamp, dit jaar
te Zwiep.

GEBOREN: Marleen Zweverink.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: F.H. Fokkink en R.C.
Hijenga.
OVERDEN: G. Cornegoor, oud 63
jaar; W. Bosch-Stegeman, oud 88 jaar;
H. Dijkman-Carssen, oud 86 jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Zondag l juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

GEREF. KERK VORDEN
Zondag l juni 10.00 uur dhr. Jaap Rie-
mens. 19.00 uur ds. G.W. H. Peddemors.

WEEKENDDIENST HUISARTS
31 mei en l juni dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdag-
morgen s.v.p. boodschappen en dringende
konsulten bij de dienstdoende arts van
9.00-9.15 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 31 mei 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Noordkamp, tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

WEEKENDDIENST TANDARTS
31 mei en l juni H.F van Dam. Lochem.
Tel. 05730-1684. J.G. van Dijke, Hengelo.
Tel. 05753-1370.
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
Maand juni contactpersoon Mevr. Gille,
tel. 2151. Graag bellen voor 9.00 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.
KA. 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, d i, 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.



Te koop: wieg, kinderwa-
gen + zitje, kinderstoel en
stoeltje, kinderbad, kin-
derbox, wandelwagen. Ie
dikautic, kleuterbed, ei-
ken salontafel rond 80 cm,
eik?ti eetkamertaf el.
DE HAAR 12,
Tel. 2350 of 1749

Te huur gevraagd: max. 1 5 km
van Vorden rustig gelegen
huis of boerderij met tuin en
ruimtevooreenkantoor(ca.40
vierkante meter). Evt. tijdelijk,
huur tot f 1 200,- per maand.
Tel. 05752-6754.

Te koop: Ford Escort '81.
Zeer goede staat, kleur donker-
blauw.
Telefoon 3520,
tussen 17.15 en 19.00 uur.

Handelsonderneming biedt te
koop aan: cirkelzaagmachi-
nes, metaalzaagmachine,
draaibanken, compressor
op 200 liter tank, land-
meetapparaat op statief,
betonmolen, domme
krachten, transportwa-
gentjes, steekwagentjes,
handgereedschap, elec-
tromotoren, vertragings-
kasten, etc. etc.
Tevens inkoop allerlei goede-
ren.
Tel. 05750-13054.

Te koop: Kentucky eet-
hoek, old pinebruin, ronde
tafel + 4 stoelen. Goed voor
eetkeuken f 125,-.
Tefal strijkmachine z.g.a.n.,
ook als broekpers f 100,-.
Spiegel, met eikenhouten
lijst 100x 65 cm. f 30,-
BRINKERHOF64
Vorden. Tel. 2830.

Te koop: z.g.o.h. Puch Maxi
super, bromfiets. Bouwjaar
1983. Kleur metallic grijs +
meegroeifiets, leeftijd 6 tot
12 jaar.
W. SLOETJES,
De Steege 1, Vorden.
Telefoon 1715.

Metselwerk
• Timmerwerk

Handel in
bouwmaterialen

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

HOERA GESLAAGD!
Haal dan zo'n meter gebak.

BANKETBAKKERIJ
J. WIEKART
TELEFOON 1750.

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE, VORDEN

gaan weer open op
zondag 1 juni en
maandag 2 juni

van 10.00 tot 1 8.00 uur

Entree f 4,- p.p.
Gratis parkeren.

Te koop: Alle soorten
koolplanten, selderij, pe-
terselie, sla, bieslook, to-
matenplanten, jonge ko-
nijntjes, kleurdwergjes,
zilvervosjes, pooltjes.
D. KLEIN GELTINK,
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498

Oud-cursisten van de Scholingscursus
Beeldende Kunsten aan de
Vrije Hogeschool te Driebergen tonen hun

SCHILDER- EN
BOETSEER WERK

Als thema is gekozen:
"PINKSTEREN"

De tentoonstelling is van 31 mei t/m 14 juni
1986. Openingstijden woensdag, zaterdag
en zondag van 11.00 tot 16.00 uur.

ATELIER 'T WEMELTJE
B. Siedsma, Kieftendorp 2, Hengelo Gld

Wapen- en Sporthandel

\Aartens
tlttds

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

Telefoon 05750-12931

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

Te koop vanaf 30 mei alle
soorten koolplanten, sla
en rodebietenplanten en
bieslookpollen.
H.SNELLINK,
Bekmansdijk 4, Vorden.
Tel. 6876.

PRETTY MARKT
a.s. 5 juli grote Pretty markt
zwem en polover. Vorden '64.
Heeft U nog wat op te ruimen!
Wij komen het graag bij u
ophalen.
Bel. 2407.

BAZAR SUETERS DORPSSTRAAT 15 - VORDEN - TELEFOON 05752-3566

Voor het 10e jaar in Toldijk

NORMAAL
in en om de feesttent bij jeugdsoos FLOPHOUSE

veur 't Wejoar, dus now volle ekstraa's

op vrijdag 27 juni

VOORVERKOOP a f 1 5,- (wees er snel bij)
Café „De Herberg", Vorden; jeugdsoos Flophouse;
platenshop Sutterland, Doetinchem; café „De Zwaan", Hengelo:
café Sesink, Baak; café „De Engel", Steenderen;
café „'t Winkeltje", Zutphen. 4fc

irt

29, 30 en 31 mei

3 speciale manteldagen
met leuke aanbiedingen in Jacks, Blazers en Mantels

Haal uw voordeel deze 3 dagen.

Zutphenseweg 29 - Vorden - Telefoon 05752-1971
Misterstraat 78 - Winterswijk.
PARKEREN VOOR DE DEUR.

Een zonnige dag? Lekker barbequën!
Zo'n barbeque partij hoeft echt niet duur te

zijn. U bepaalt zelf de prijs per persoon.

Ook examenfuifjes, buurtfeesten e.d. hoeven
echt niet duur te zijn. Kom eens langs en

vraag een prijsopgave.
Een grote fuif en geen bargeque? Geen

probleem.
Bij ons kunt u grote barbeques lenen.

tanTrodenburg

DONDERDAG - BIEFSTUKDAG

Biefstuk 250 gram 5,95

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRUS

SchnJtzelS gepaneerd 5 hak n 4 betalen

Hamburgers 6 haien 4 betalen
Lendelapjes

16,95

ELKE WEEK VOORDEEL

Maandag - dinsdag

Fijne verse worst 1 kiio 6,95

Grove verse worst 1 uio 9,90

Runder verse worst 1 kiio 11,50
Speklappen

1 kilo

7,25

UIT EIGE
WORSTMAKERU

Gekookte
worst w
250 gram 2,25

Boeren leverworst
250 gram 2,25

Fijne leverworst
250 gram 1,95

SPECIALITEIT

Saté b per stuk

SjaSÜkS per stuk

Barbequeworstjes per

MARKT
AANBIEDING

WOENSDAG

GEHAKTDAG

bij

H.o.h. gehakt
1 kiio 6,95

Rundergehakt
1 kiio 9,90

Gekruid gehakt
1 kilo 7,25

ij pond gehakt gratis kruiden.

Maandag - dinsdag, extra aanbieding

Schouderkarbonade
per kilo 7,25

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 VORDEN - TELEFOON 14 70 i

MET VELE
GRANDIOZE KOOPJES
in: meubelen, tapijt, gordijnen, matrassen, dekbedden etc. etc. raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286



Dankbaar en blij laten wij u we-
ten dat geboren is

RADBOUD ADRIANUS

Hsnk en Corry Peters
Judith
\A/illem Jan.

125*1 WR Vorden,
25 mei 1986
Brinkerhof 38.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons dochtertje en zusje

MARLEEN

Jasper Zweverink
Marjan Zweverink-

de Jonge
Paul

22 mei 1986
Het Jebbink4
7 251 BL Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

MIRANDA

Harry en Wilma
Beeftink

Tijdelijk adres:
Het Nieuwe Spittaal.

Vorden, 21 mei 1986
Joostinkweg 12a.

Wij willen u die 1 5 mei voor
ons tot een onvergetelijke dag
hebben gemaakt heel hartelijk
bedanken.

G.J. HOFS
H.G. HOFS-

BRUMMELMAN

Zutphenseweg 74
7251 DM Vorden

Hiermede betuig ik mijn harte-
lijke dank aan allen die mijn
80ste verjaardag tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

MEVR. HJ. DIJKMAN

De Steege 4, Vorden.

Hartelijk dank aan een ieder die
op enigerlei wijze van ons 40-
jarig huwelijksfeest, zo'n fijne
dag hebben gemaakt.
Wij kunnen en zullen hier met
veel dankbaarheid op terug
zien.

H.B. MAALDERINK
G. MAALDERINK-JANSEN

De Boonk 47
7251 BT Vorden.

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

l.v.m. mijn vakantie begint de
verkoop van staatsloten
op donderdag 29 mei t/m
vrijdag 6 juni.
Wilt u ze s.v.p. z.s.m. ophalen.
In de maand juli is er voor het
eerst ook een trekking van de
staatsloterij, deze verkoop be-
gint op maandag 7 juli.
U kunt de loten ook krijgen bij
de juni verkoop als u vakantie
net in deze periode valt.
M. STOFFELS,
Zutphenseweg 4, tel. 2367.

HOERA GESLAAGD!
Haal dan zo'n meter gebak.
BANKETBAKKERIJ
J. WIEKART

TELEFOON 1750.

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Deze week: merk spijker-
broeken, o.a. Cracker, Canoe,
Balloons en Western Jeans,
van 89,- voor 49,-.
Alle maten,
tel. 05752-1717.
Hackfortselaan 2.

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

ER l K KN OEF
en

IN A WENTINK

gaan trouwen op vrijdag 6 juni 1986 om
13.45 uur in het gemeentehuis 'Kasteel
Vorden'te Vorden.

Om 14.30 uur zal ds. K.H.W. Klaassens ons
huwelijk inzegenen in de Nederlands
Hervormde kerk te Vorden.

Receptie van 16.00 tot 17.30 uur in zaal
"De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Onsteinseweg 22
Stuwdijk 5.
Toekomstig adres:
Burg. Gal/eestraat 28
7251 EB Vorden.

Zaterdag 7 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen ons 25-jarig huwelijk te herdenken.

HERMAN EN RIEK
HAVEKES-EIJKELKAMP

Gelegenheid tot feliciteren van 15.00
tot 16.30 uur in café-restaurant
„De Boggelaar", Vordenseweg 32 te
Warnsve/d.

Mei 1986
Lindeseweg 77
7257 NJ Vorden.

1936 Donderdag 5 juni D. V. zijn we 50 jaar 1986
getrouwd.

A J. BARGEMAN
G.H. BARGEMAN-WIJERS

We hopen dit feestelijk te gedenken met
familie, vrienden, kennissen en buren in zaal
't Pantoffeltje, Dorpsstraat 34 te Vorden.
U bent van harte welkom op de receptie van
14.00 tot 16.00 uur.

,,'tStroo"
Strodijk 1
7251RR Vorden

Volstrekt enige en algemene kennisgeving.

Daar waar het licht wordt - woon ik!
c'est la v/e - c'était la vie.

5 jaar lang is de strijd gestreden, doch helaas niet ge-
wonnen. Laten we hopen, dat hij met zijn kunstenaars-
talenten, het licht vindt.
Onze innemende en kunstzinnige gastheer gedurende
de jaren 1978-'85 van 't Kiefskamp - Vorden is heenge-
gaan.

HENRI GUIDO VAN WANING
(alias Dop de Haas)

29-7-1918 21-5-1986

Op zijn verzoek heeft hij zijn lichaam ter beschikking
gesteld van de wetenschap, i.c. Antoni van Leeuwen-
hoekziekenhuis te Amsterdam.

's-Gravenhage2551 GK
Cath. van Rennesstr. 119.

N. van Waning-Heemskerk
"Si je vous perds,
je suis perdu".

VAKANTIE
van 7 t/m 16 juni.

KAPSALON

BEERNING

/TicHTine
DORP/CEflTPUm
Raadhuisstraat 6, tel. 2722

Muziekavond
6 juni a.s. in het Dorpscentrum,
aanvang 20.00 uur.

met medewerking van:
Kamerorkest muziekschool Zutphen.
Vordens dameskoor.
Muziekvereniging Concordia
Junior Big-band muziekschool.

Entree gratis.
Informatie bij mededeling in dit blad.

De ene hypotheek
de andere niet..

De mini-vakantie van
week 5 is gewonnen door
de fam. Korenblek te Vor-
den. De prijswinnaar van
van week 4 nr. 486 is nog
steeds niet bekend, wie
weet heeft u het lot nog in
bezit. U kunt deze nog in-
leveren tot 7 juni. Onze fo-
to's werden verzorgd door
G. Esselink.

Chinese
shoarmavink

100 qram

1./5
Chinese kool gevuld
met shoarma gehakt
en daarom heen een

plak rauwe ham.

Voor de boterham
LEVERWORST
eigen gemaakt _
aan stuk 100 gram U,89

SAKSISCHE LEVERWORST
eigen gemaakt
100 gr U,99

HAMSALADE
100 gr. 0,99

MAANDAG 2 JUNI

speklappen
1 kg 6,98

DINSDAG 3 JUNI

Verse worst. ÜQ
grofoffijn 500gr. 4, Ï7O

WOENSDAG 4 JUNI

Gehakt h.o.h
500 gram 4,98

KEURSLAGER

VLO (J IVIAIM Zutphenseweg - Vorden

Dr 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
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de Ê
kunt n kiezen.

MEVR.TESLAA

neemt van 31 mei t/m 9 juni

GEEN ADVERTENTIES
aan.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

Dorpsstraat 10 - Vorden - tel. 2243

Voor volgende week bij:

Vishandel van de Groep
UIT SPAKENBURG

A.S. DONDERDAG

GEOPEND
(i.v.m. Avondvierdaagse)

Hoera ze zijn er weer

De Hollandse nieuwe
per stuk 2,25. 5 stuks voor 10,—

1,25DdKDOKKinCJ 5 voor 5,- per stuk

Gestoomde makreeltjes
per stuk l j""1™"

Verder vele soorten warme gebakken vis
en verse vis.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij. zat 29,30,31 mei

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

2 dozen

Hollandse
aardbeien

2,95
MAANDAG

2 juni
kilo

andijvie
1,25

DINSDAG
3 juni

geschrapte
worteltjes
500 gram

0,95

WOENSDAG
4 juni
kilo

geschrapte
nieuwe kriel

1,50

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

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

Het adres voor:

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

S
Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

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

Profiteer nu al
van de aanbiedingen

op de kinderafdeling

burg. galleestraat 3 - vorden - tel. 1381



Maak nu voordelig kennis met
Redken, het Amerikaanse topmerk in
haarverzorging. Maak kennis met een
revolutionair produkt dat u alle voor-
delen van een permanent biedt, maar
geen van de nadelen kent In de
meeste permanentvloeistoffen zit
namelijk ammoniak. Een stof die het
haar aantast, de veerkracht vermindert
en uitdroging veroorzaakt De perma-
nents van Redken kennen dat pro-
bleem niet, ze zijn namelijk weten-
schappelijk samengesteld op basis
van de natuurlijke zuurgraad van uw
huid en haar. Een Redken permanent
zorgt altijd voor een soepel, natuurlijk
vallend en volumineus kapsel, dat op-
merkelijk lang in vorm blijft.

Redken is dan ook gereserveerd voor
een selecte groep Nederlandse Kap-
salons, die altijd eerst een zorgvuldige
analyse van uw haar maken alvorens
een permanent aan te brengen.
Redken kent namelijk verschillende
permanentvloeistoffen. Omdat geen
naarsoort hetzelfde is.

REDKEN IS ONZE BESTE PERMANENT
EN DAAR GEVEN WIJ U TJJDELUK

Vooral bij dun, slap of gevoelig haar en
bii haar dat is geverfd of geblondeerd> o o
is de juiste keuze dus van groot belang.

REDKENDe komende
periode willen
wij u overtuigen van het voortreffelijke
resultaat varteen Redken permanent
door u spontaan f 25,- korting te geven
op onze behandeling.

REDKEN HEEFT DE PERMANENT DIE PAST BIJ IW TEMPERAMENT,

REDKEN IS ONZE BESTE PERMANENT EN DAAR GEVEN
WIJ t TIJDELIJK MAAR LIEFST 25 GILDEN KORTING OR

Maak snel even een afspraak
met ons, breng uw korting -
coupon mee en wij zorgen
ervoor dat u blij en overtuigd
naar huis gaat.

Knip uit, neem mee!

ink

Salon voor dames en heren
Zutphenseweg 21, Vorden, tel. 05752-1215

Salon voor dames en heren
Zutphenseweg 21, Vorden tel. 05752-1215

Deze aanbieding geldt van donderdag 29 mei t/m donderdag 12 juni 1986
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Buitenvolleybaltoernooi van Dash
prima verlopen

Tineke Elbrink, die samen met Karin Fransen de algehele leiding had tijdens het monstervolleybaltoer-
nooi dat "Dash" dit weekend organiseerde, was zaterdagmorgen al vroeg telefoniste op pro-deo basis
"in dienst" van haar vereniging.

De telefoon stond in alle vroegte
roodgloeiend met vragen van inge-
schreven teams of het toernooi wel
doorgang 7011 vinden De weersom-
standigheden waren op dat moment
verre van ideaal. Ook Dash-voorzitter
Henk Groenendal gierden de zenu-
wen door de keel. Uit de "jaap" op de
kin, opgelopen tijdens het scheren,
bleek duidelijk dat Henk Groenendal
met zijn gedachten ergens anders was.
"Ja, ik heb echt in spanning gezeten.
Ik moet er niet aan denken datje op
het laatste moment de 120 teams (900
deelnemers) moet berichten dat het
toernooi moet worden afgelast. Onze
hoop dat de weersomstandigheden
beter zouden worden werd gelukkig
bewaarheid. Het is een geslaagd toer-
nooi geworden. Voor de deelnemers
in sportief opzicht en voor ons finan-
cieel ook zeer geslaagd", aldus de
Dash voorzitter.

Dit grote toernooi dat Dash elk jaar op
de velden van het gemeentelijk sport-
park organiseert moet tevens de club-

kas spekken middels de verkoop van
drankjes en hapjes. Voor de deelne-
mende ploegen was er deze dag nog
een speciale attraktie ingebouwd. De
gehele dag draaide de disco op volle
toeren verzoekplaten.
De teams waren ondergebracht in
poules van 4,5,6 of 7. Voor de "kleine"
poules één prijs en voor de grote pou-
les 2 prijzen die na afloop door voor-
zitter Henk Groenendal werden uit-
gereikt, na dank te hebben gebracht
aan alle medewerkers aan dit toer-
nooi.
Uitslagen Dash-toernooi:
Dames 4A: 1. Wilhelmina; 2. Soci 1.
Dames 4B: 1. Eversberg; 2. Vollvo en
Juventus 2.
Dames 4C: 1. WSV l Apeldoorn; 2.
Almen 2.
Dames 4D: 1. Tornado; 2. Tornax.
Dames 4E (recreanten): 1. WIK; 2.
Olympia,
Dames 4F (recreanten): 1. Olympia 3;
2. Wilhelmina 2.
Dames promotie Ie klas: 1. KSH; 2.
Achillitas.

Dames 2e klas A: Dash Old Stars; 2.
V&K.
Dames 2e klas B: 1. Juventus; 2. DCC.
Dames 3e klas A: 1. Almen l;2.Lobel-
loo.
Dames 3e klas B: 1. 1. VYV; 2. Vios.
Heren 2e klas: 1. VYV; 2. Savido.
Heren 2e/3e klas: 1. Juventus; 2. Pya-
ma's.
Heren 3e klas: 1. Dash 3; 2. Almen 1.
Heren 4e klas (recreanten): 1. Soci; 2.
KSH.

Jeugd nAes A: 1. Dash 1; 2. WIK.
Meisjes ffTpoule A) 1. WSV; 2. WIK.
Meisjes B (poule B) 1. Almen 2; 2.
WZC.
Meisjes C (Poule A): 1. WSV, Warns-
veld; 2. ̂ orwaarts.
Meisjes^^oule B): l . Tornado; 2. Al-
men.
Meisjes D (Poule A): 1. Almen 1; 2.
Dash 1.
Meisjes D (poule B): 1. WIK; 2. Rood
Wit 2.
Jongens B: 1. Dash; 2. WIK.
Jongens D: 1. Voorwaarts; 2. Dash 1.

WATERPOLO
Dames Vorden '64
uitgebekerd tegen Esca
De dames van "Vorden '64" hebben
de tv/ccdc bckcrrondc niet overleefd.
Tegenstander in het buitenbad "In de
dennen" was ditmaal Exca 2 uit Arn-
hem. Eerf ploeg die normaliter in
competitieverband drie klassen hoger
speelt dan Vorden.
Het grote klasseverschil kwam ook in
de score tot uitdrukking. In de eerste
periode kon de thuisclub het nog wel
bijbenen en bedroeg de achterstand 1-
2 (Grietje Wellerweerd scoorde het
Vordense doelpunt). Hierna was het
gebeurt met Vorden en scoorde Esca
met de regelmaat van de klok. Bij de
stand 1-13 vonden de dames uit Arn-
hem het welletjes.

DAMMEN
Kwartfinales
Met nog een ronde te spelen hebben
Jos Stokkel en Wieger Wesselink met
14 punten de leiding in de kwartfina-
les Joop Rigterink volgt met 13 pun-
ten. Zeker van plaatsing (de nrs. l en 2
gaan over naar de halve finale) is nog
niemand. In de slotronde, die op 31
mei in d'Olde Smidse gespeeld wordt,
komt Stokkel uit tegen Rigterink en
Wesselink tegen de op de 4e plaats
staande Boom. Gerrit Wassink staat
een punt achter op Boom en heeft nog
een kansje op de 4e plaats, recht ge-
vend op deelname aan de volgende
kwartfinales.

Veteranentoernooi
Jaarlijks wordt door de Gelderse
Dambond een veteranentoernooi ge-
houden voorleden die 60 jaar en ou-
der zijn. Dit jaar was DCV aan de
beurt om dit toernooi te organiseren.
Onder de 44 veteranen, die op 21 mei
om de prijzen streden bevonden zich
Herman Wassink, Bernard Breuker,

Bertus Wentink en Wiersma Sr. Zij wi-
sten zich in hun groepen geen Ie of 2e
plaats te veroveren, zodat voor hun
geen prijs weggelegd was.

Pupillenkampioenschap
Oost-Gelderland
In Aalten werd het pupillenkam-
pioenschap van Oost-Gelderland ge-
speeld. Mike Voskamp deed het uit-
stekend (hij won o.a. van kampioen
Martin Poelman), maar door een
blunder tegen de Zutphense Anja
Bouwman eindigde iTij op de 5e plaats,
die geen recht geeft op deelname aan
de Gelderse finale op 31 mei.

Onderlinge kompetitie
G. Wassink - W. Wesselink 2-0; H.
Hoekman - T. Janssen 2-0; M. Boers-
broek - H. Berenpas 0-2; B. Hiddink -
B. Rossel 2-0; B. Breuker - J. Masse-
link 0-2; G. Hulshof-J . Hoenink 1-1;
J. Koerselman - G. Wassink 0-2; T.
Janssen - J. Masselink 0-2; H. Hoek-
man - B. Breuker 2-0; B. Wentink - M.
Boersbroek 2-0; S. Wiersma - B. Ros-
sel 2-0; B. Hiddink - J. Hoenink 2-0.
De laaste ronde onderlinge kompeti-
tie is op 30 mei.
Jeugd: M. Voskamp - M. Klein Kra-
nenbarg 0-2; D. van Dijk - F. Meijer-
man 2-0; M. Helmink - W. Helmink 1-
1; A. Molendijk - H. Wempe 2-0; F.
Meijerman - M. Molendijk 1-1; M.
Helmink - M. Molendijk 0-2; W. Hel-
mink - F. Meijerman 0-2; D. van Dijk -
H. Wempe 0-2; M. Voskamp - W. Hel-
mink 2-0; M. Klein Kranenbarg - F.
Meijerman 0-2; A. Berenpas - A. Mo-
lendijk 0-2; A. Molendijk - M. Hel-
mink 2-0; M. Klein Kranenbarg - H.
Wempe 2-0; M. Molendijk - A. Beren-
pas 2-0.

Ratti l - ZW
De laatste competitiewedstrijd tegen
het Apeldoornse ZW leverde vanaf
het begin een verbeten strijd op. Het

uit tien dames bestaande ZW voet-
balde zeer sterk en was zeker niet de
mindere van de Ratti-dames.
Toch wisten de thuisspelende dames
keer op keer het doel van ZW te bela-
gen echter zonder resultaat. De ge-
blesseerde Gerrie Steenbreker werd
einde eerste helft gewisseld voor Ger-
rie Berendsen.
Na rust wisten de Ratti-dames toch
meer indruk te maken, mede door het
goede werk van de verdediging. Hal-
verwege de tweede helft werd Manue-
la Jansen gewisseld voorYvonne Spit-
hoven. Een gouden wissel - zo bleek -
want vlak voor tijd was zij het die de
Ratti-dames op een 1-0 voorsprong
bracht:
Inmiddels weten we dat A.D. '69 met
3-2 wist te winnen van het gedegra-
deerde Groenlo zodat zij kampioen
zijn geworden in de 1ste klasse B. Rat-
ti kan met een behaalde 2e plaats te-
rugkijken op een geslaagd seizoen.

s.v. Ratti tweemaal
winnaar op
"Drie-weekenden-
toernooi"
Het eerste van het "Drie-weekenden-
toernooi 1986" kende een 100% op-
komst, goed weer en een strakke orga-
nisatie. De F-pupillen beten zaterdag-
ochtend het spits af. Na een geslaagde
wedstrijd-reeks bleek dat de Ratti-pu-
pillen de meeste punten hadden ver-
zameld. De ploeg van W.S.V. werd
tweede, terwijl A.D. '69 de derde
plaats behaalde.
Bij de D-pupillen toonde SVBV zich
de sterkste. EGW werd in deze afde-
ling tweede, terwijl Vios-Vaassen de
derde plaats veroverde.
Ging bij de F-pups de fairplaycup,
aangeboden door Bazar Sueters, naar
de ploeg van Vios-Vaassen, bij de D-
pups ging de fairplaycup van zaal
Schoenaker naar de Ratti-pupillen.

Overigens zij opgemerkt dat de hier-
voor te behalen punten over alle wed-
strijden worden vastgesteld door de
scheidsrechters.
Zaterdagmiddag werden de wedstrij-
den vervolgd met een toernooi voor
2e klas zaterdag-spelers. Sportclub
Ambon won hier de eerste prijs.
Tweede werd SKVW 4 en derde Rat-
ti. De fairplaycup werd toegekend aan
Ratti 2.
Zondag kwamen twaalf ploegen in het
veld. In een drietal poules werd ge-
streden om de finale-plaatsen. Daar-
voor plaasten zich Baakse Boys, Ratti
2, Rekken 3 en Wolfersveen 4. Na
spannend voetbal toonde Ratti 2 zich
tenslotte sterste, met ruim verschil
werd deze ploeg de winnaar van de
dag.
A.s. weekend worden de toernooi-
wedstrijden voortgezet. In de och-
tenduren treden 12 C-elftallen in het
veld, in de middag zullen ook 12 A-elf-
tallen kampen om de eer.
Zondag l juni komen de elftallen van
de 4e klas zondag in aktie. Ook hier
een grote deelname, nl. 10 elftallen.
Hopenlijk zijn de velden dan voorzien
van een voor voetbal aanvaardbare
grasmat. Afgelopen weekend werd
(en terecht) geklaagd over de lengte
van het gras.

Ratti-dames namen
derde veld officieel

Verhuur kleuterschool De Timpe
De raad besloot dinsdagavond de voormalige kleuterschool De Timpe
voor één jaar te verhuren aan de plaatselijke landbouwschoool. In het
voorjaar 1987 zal worden bekeken of er nog andere mogelijkheden
voor deze school /ijn of dat deze moet worden afgebroken.

in gebruik
Na een jaar behelpen op een klein
modderveld zijn het de dames van
Ratti geweest die veld drie officieel in
gebruik hebben genomen. Vanwege
het feit dat de dames-afdeling tien jaar
bestond werden alle oud-leden uitge-
nodigd om een wedstrijd te komen
spelen. Zo werd op veld drie dat een
jaar uit de roulatie was geweest, een
wedstrijd tussen leden en oud-leden
georganiseerd en daarmede werd veld
3 als geopend verklaard^Na afloop
kwamen de dames in het^|>huis nog
bijeen voor een hapje enren drankje.

Anton Peters nam
afscheid als trcÊier
In het klubhuis van s.v. Ratti heeft An-
ton Peters na een vierjarige verbinte-
nis afscheid genomen van s.v. Ratti als
trainer. Nadat de vertrekkende trainer
eerst zelf het een en ander over zijn
trainersschap bij de Kranenburgse
ploeg had verteld en ook nog aan zijn
pupillen de prijzen van trouw trai-
ningsbezoek had uitgereikt, vertolkte
B. Overbeek de dank van de spelers.
Namens het bestuur bood voorzitter
Hulsebos de vertrekkende trainer een
vulpen met inscriptie aan alsmede
bloemen voor zijn echtgenote. Hij be-
nadrukte de immer aanwezige inzet
van Anton en zijn geloof steeds in het
kunnen. Zoals bekend wordt Anton
Peters opgevolgd voor Lous Veerbeek
uit Winterswijk.

Familiezaalvoetbal-
toernooi
Zaterdag 7 juni organiseert de Vor-
dense zaalvoetbalvereniging "Veloci-
tas" een zaalvoetbaltoernooi voor fa-
milies. Voor dit evenement hebben
zich 12 teams opgegeven. In poule A
komen uit: families Looman, Stok-
kink, Overzet, Bouwmeester, Bruns-
veld en Lichtenberg.
In poule B komen uit: Bongers, Tijs-
sen, Bos, Lenselink, Wagenvoort en
v.d. Vlekkert.

Jeugdvoetbal-
toernooien
De jeugdcommissie van de voetbal-
vereniging "Vorden" organiseert za-
terdag 31 mei een voetbaltoernooi
voor C-junioren. Deelnemende
teams zijn Vorden; ABS; Zelhem; Sp.
Brummen; Schalkhaar; Pax en WVC.
Er zal die dag gestreden worden om
de Sorbo-wisselcub welke momenteel
reeds twee jaar in het bezit is van
Zelhem. De wedstrijden worden op
het gemeentelijk sportpark gespeeld.
Een dag later, zondag l juni staat er
een jeugdvoetbaltoernooi voor B-ju-
nioren op het programma. Hieraan
worden deelgenomen door WVC;
Enschedese Boys, DVC '26; Sp. En-
schede; DCS; Robur et Velocitas en
Vorden. De B-jeugd speelt om de
"Achtkastelencup".

De raad besloot voorts dat de com-
missie financiën en openbare werken
het komende jaar samengesmolten
zullen worden. Dan zal worden beke-
ken of één en ander goed heeft ge-
funktioneerd.
Besloten werd om de Lochemse Veld-
weg en een gedeelte van de zandweg
gelegen tussen de Almenseweg en de
Oude Zutphenseweg aan het openba-
re verkeer te onttrekken.
M e \r. Horsting-Spee (PvdA) had
klachten ontvangen dat de begraaf-
plaats afgelopen zondag vanwege de
Solex-race niet bereikbaar zou zijn.
Mevr. Aartsen-den Harder (CDA)
sprak dit tegen. "Ik ben er geweest en
ik had geen enkel probleem", zo sprak
zij.

Op verzoek van de heer W. Voortman
(PvdA) zal wethouder Geerken
(CDA) alle bijstandsgerechtigden in
kennis stellen dat er een regeling kan
worden getroffen voor hen die in fi-
nanciële problemen zijn geraakt door-
dat de uitkering is omgezet van een
week naar een maandelijkse uitke-
ring. Via de Ombudsman,'die mevr.

Folkertsma destijds in de arm heeft
genomen, werd de gemeente Vorden
nl. gesommeerd een regeling te tref-
fen. De heer Voortman verweet de
wethouder dat hij niet iedereen van
deze regeling op de hoogte heeft ge-
bracht, maar alleen de drie personen
die "aan de bel" hebben getrokken.

Commissaris van de Koningin brengt
vrijdag 30 mei een bezoek aan Vorden
De heer'M. de Bruijne, commissaris van de Koningin in de provincie
Gelderland, zal op vrijdagmiddag 30 mei aanstaande een bezoek aan
Vorden brengen. De commissaris wordt met zijn echtgenote welkom ge-
heten op het gemeentehuis, waar hij aansluitend een gesprek zal hebben
met het college.
Er zal daarbij onder meer gesproken worden over de ambtelijke relatie
tussen de provincie en gemeente; het toerisme; rijwielpaden langs de
Wildenborchseweg; de vergrijzinsproblematiek en de landbouwmest-
problematiek.
Daarna zal de commissaris een gesprek hebben met de standsorganisa-
ties. Er staat een korte rondrit door Vorden op het programma. Hierna is
er een informele bijeenkomst gepland met raadsleden en afgevaardig-
den van het Vordense bedrijfsleven. Aan het eind van de middag staat er
een perskonferentie op het programma. Mevr. de Bruijne zal vrijdagmid-
dag een bezoek brengen aan de Sorbo.

N.C.V.B.
Het seizoen van de afdeling Vorden
van de NCVB werd afgesloten met
een reisje naar de Handwerktentoon-
stelling in Borne. Tevens werd een
rondrit doorTwente gemaakt. Onder-
weg werd een nog werkende water-
molen bewonderd en een zgn. los
hoes bezichtigd.
Tijdens de laatste bijeenkomst wer-
den de dames aangenaam bezig ge-
houden door mevr. Heijink uit Almen
middels diverse voordrachten in het
"Hollands" en in het dialekt.

De landelijke aktie "NCVB voor vrou-
wen in Haïti" heeft f375.304,45 opge-
bracht.
Voor het nieuwe seizoen, dat na de zo-
mervakantie van start gaat, is nu al
reeds een uitvoerig programma sa-
mengesteld. Zo zal ds. Westerink een
lezing houden over het onderwerp "Is
er leven na de dood?". De dames krij-
gen een dia-avond over Frankrijk te

zien'; een voorlichtingsavond over fo-
bieën, Kerstklankbeeld.
Mevr. van Oosten behandelt het on-
derwerp "Beelden als muren". Mevr.
N. Benschop zal gedichten deklame-
ren. Ook zullen de dames in 1987 een
uitzending bijwonen van Plein Pu-
bliek. De NCRV studio zal eveneens
bezocht worden. Verdere aktiviteiten
blijven de maandelijkse koffieochten-
den; de handwerkgroep; de boeken-
cirkel; cursussen; thema- en studieda-
gen.

Klootschieten
met Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
gaat zondagmiddag l juni klootschie-
ten, onder leiding van de klootschiet-
ver. "De Boggelaar". Ook niet leden
van Jong Gelre kunnen aan dit evene-
ment meedoen.

Sclex-mce
een brommerig gebeuren
Afgaande op de publieke belangstelling en het deelnemersveld, zal
de solex-race, zoals die zondagmiddag werd gehouden, in de toe-
komst zeer zeker herhaald worden. Kier Knol en zijn medewerkers
van de Vordense zwem- en poloclub, toonden zich als organisatie
uitermate tevreden. Het fraaie lenteweer werkte ook mee, zodat het
op de Galgengoorring aangenaam toeven was.
De 76 deelnemers kwamen uit alle de- maboekje dat door de zwem- en polo-
len van het land, Rotterdam, Reusel,
Surhuizen, Middelbeers om maar en-
kele 'uitersten' te noemen. De bedoe-
ling van deze Solex-race was om tus-
sen start en de finish zoveel mogelijk
rondjes af te leggen. Een rondje, via de
Oude Zutphenseweg, Zelstweg, Lek-
kerbekje, Galgengoorweg, Kerkhof-
weg had ongeveer een lengte van 2,3
kilometer.
Er kwamen vanzelfsprekend hele
snelle jongens aan de start die zeer ze-
ker een snelheid van zo'n 40 kilometer
per uur haalden. De echte "recrean-
ten" kwamen niet verder dan circa
zestien kilometer per uur.
Drie uur achtereen rijden was er na-
tuurlijk niet bij. Er moest onderweg
bijgetankt worden. Achteraf bleek dat
dit zowel in de benzinetank gebeurde,
maar dat ook een aantal "topsporters"
de verleiding niet kon weerstaan om
een pilsje te pakken. Maar dat moet
anno 1986 kunnen.
Zij die in feite niet meer wisten wat
een Solex is, werden via het program-

vereniging werd uitgegeven, uitvoerig
over dit "snelheidsfenomeen" inge-
licht.
Reeds in 1903 kwam er een produkt
op de markt, dat rustig als de voorlo-
per van de Solex bestempeld kan wor-
den. In Nederland kwam de produktie
van Solexen via de firma Stokvis in
1948 op gang. In het begin van de ze-
ventiger jaren kwam de klad er een
beetje in en tegenwoordig hoort de
Solex al bijna in het oudheidkundig
museum thuis.
Je kunt dan ook beter zeggen dat de
nostalgie zondagmiddag weer rond de
Galgengoorring waardde. Natuurlijk
was er ook een winnaar en wel H. Teg-
geleve uit Zwolle die 52 rondjes afleg-
de; 2. J. Hegervorst, Berkel Rodenrijs
51 ronden; 3. P. van Eekert, Reusel
(50); 4. B. Gerards, Reussel (50); 5. B.
Gerritsma, Markelo (50). Mevr. Rei-
niers-de Bruin uit Reusel was de snel-
ste vrouw, terwijl de eerste Vordenaar
H. H avenaar op een fraaie achtste
plaats beslag legde.



Uitslag kamerverkiezingen in Vorden per distrikt
ledere maandagmiddag: ontmoetingsmid-
dag voor ouderen in het Dorpscentrum.

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty International.

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 repetit ie drumband; don-
derdagavond repetit ie muziekver.; woens-
dagavond repetitie majorette en minirette.

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

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond sterrit.

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

10 jun.: VRTC avondfietsvierdaagse
11 jun.: VRTC avondfietsvierdaagse
12 jun.: VRTC avondfietsvierdaagse
15 juni: dansen voor ouderen

in de Herberg.
22 jun.: De Snoekbaars senior wedstrijden

De afdeling Vorden van de Ned. Bond
van Plattelandsvrouwen kreeg tijdens
de laatste bijeenkomst van het sei-
zoen bezoek van Jolanda Sanders-
Horstman uit Velp. Aan de hand van
dia's vertelde zij over wilde planten.
Bij iedere plant wist zij wel een anek-
dote te vertellen.
Jolanda Sanders kweekt zelf ook wil-
de planten die zij vervolgens droogt
om er dan prachtige collages van te
maken. Op diverse tentoonstellingen
viel zij in de prijzen. Voor de dames
was het een zeer boeiende avond. Op
l O juni gaan de dames van de afdeling
Vorden een fietstocht maken naar Lo-
chem. Zwiep en Barchem.

VORDEN

Partijen

1. P. v. d. A.

2. C. D. A.

3. V. V. D.

4. D. '66

5. P. S. P. .

6. S. G. P. •

7. C.P.H. »

8. P. P. R. m

9. R.P.F. •

10. G. P. V. «

11. E. V. P.

12. A. R. '85

13» Centrumdemocraten

14. Federatieve Groenen

13. V. C. N. partij communisten
in Nederland

16. Centrumpartij

17. Partij Geluk voor
Iedereen

18. Soc. Partij

21. Partij voor de Midden-
groepen

22. Loeeje

23. Humanistische Partij

24. Soc. Arbeiderspartij

26. Partij Algemeen Belang

27. Lijst Wissink

Overigen

Totaal

Ongeldig

District I
Dorpecentrum

K82

154
374

309

31

5

5

5

5

27

1

5

—

—

—

—

—

—

3

—

—

—
—

—

—
10

934

3

R86

?59

406

262

947

4

K86

239

5

District II
de Wehme
K P.'

337
30 fj

231

37

5 "• '

3

16

5

5

3

-

-
7
J

-

2

1

-

1

-

-
-

-

-

111?

5

4

2

6

7

8

6

—

—

—

—

5

—

9

—

—
--

--

—
—
o

975
2

P «A, >•£>.

354

376

962

7

Dl ui. -.-lot III
_JÜ Eskes

323
•i "
.12

32

5

5

2

8

8

5

2

-
_

6

-
_

^

1

-

-

-

-

-
-

1034

4

301

263

49
10

—
2

12

12

—
2

~

—
--

—

3

—
3

—

—
--.

—
~

—
3

983

1

R86

352
290

257

899

16

K86

323

368

235

46

6

1

4

5

3

3
1

-
_

3

-
_

-

3

2

4
_

-
_

-

1007

3

District IV
Sporthal

K82

317

304

231

38

5

—
5

19

12

4

4

—

—

—

—

4

—

2

—
--

--

~

—
~

10

955
2

R86

365

351

171

887
1

K86

353

390
171

49
1

3

1

12

3
2

-
1
_

b

-

_

-

-

3

-

-

-

-

-

1003

District V
Sehoenake

K82

96
501

273

32

10

9
2

5

24

2

4

—

—

—

—

1

—

4

—

--

—

—

—
—
15

978

—

R6C

124

492

297

913
1

K86

151

568

229

23

5
2

-

7
12

9

-

-

-

5

-

1

-

/l

2

_

1

-

-

-

1019

1

T o t a a l

182

122?

1786

1307

187

41

18

16

47
82

15

21

—

—

—

—

15

—

21

—

—
~

—

—

—44

4825

8

H86

1454

1915

1239

4608

29

K86

1396

2250

1122

203

22

17

10

48

31

24

6

1

~

23

—
7
S

3

8

8

4

1

—

—

—

5180

]I5

in %

K82

25.4

37.0

27.1

3-9

0.9

0.4

0.3

1.0

1.7

0.3

0.4

0.3

0.4

0.8

100

R86

31.5

41.6

26.9

100

m
27.0

43.5
21.7

3.9

0.4

0.3
0.2

0.9

0.6

0.5
0.1

—

—
0.4

—

—

—

0.2

0.2

.

—

—

—

100

• Lijstencombinatiefi
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Verkiezing leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

op woensdag 21 mei 1986.

Aantal uitgebrachte stemmen:

Kiesgerechtigden:

Opkomstpercentage:

Ong-ldig:

Totaal geldige stemmen:

Kamer 1962

4833

5435
88.8

8

4825

Kamer
Raad 1986 1986

4637

5593

82.9

29
4608

5193

5569

93.5

(Buiten verantwoording
van de redaktie)

Aforismen allerlei
VOLHARDING: Wie hoog wil klim-
men vindt aanvankelijk de weg wat
zwaar, maar naderhand heel licht
(HvD)
LIEFDE I: Voorwaar: de ergste van

alle twijfels is die aan de liefde voor
haar, de de enige is voor jou. (HvD).
LIEFDE II: Liefde gunt graag meer
dan was beloofd (HvD).
LIEFDE III: Het berouwde me, in
verzoeking geleid zijnde, te zijn be-
zweken - later toen ik me sterker had
betoond dan Simson, berouwde het
me sterk te zijn geweest (HvD).
LUIHEID I: Ik wil m'n vrouw op han-

den dragen, desnoods naar het einde
van de wereld, maar laat ze me a.u.b.
niet vragen óp te staan om een pond
zout te halen (Oblomov).
LUIHE^II: Ga tot de mieren gij
luiaard. ̂ (P op haar wegen en wordt
wijs... de mieren zijn de kleinste op
aarde doch bovenmate wijs; de mie-
ren zijn een volk zonder kracht, toch
bereiuen ze (voor de winter) hun

voedsel in de zomer. (Salomo).
Henri van Dorsten.

Touwtrek-comretitie
nadert alweer Wide
De voorlaatste competitie-ronde
werd gehouden in Oosterwijk (Zel-
nerru. alwaar de volgende uitslagen

et Rode Kruis
Helpt. Bij natuurram-
pen en gewapende
konflikten. Waar ook
ter wereld. Dat kost
heel veelgeld.
Wereldwijd in 1985
bijvoorbeeld ruim
750 miljoen gulden in
136 landen. Daarvan

besteedde het Nederlandse Rode
Kruis 33 miljoen aan hulpprojekten.

Een groot aantal taken echter voert
het Rode Kruis in eigen land uit.

Het Rode Kruis korps bestaat uit zo n
12.500 deskundige en getrainde vrijwil-
ligers. Hoewel hulpverlening bij rampen
in eigen land centraal staat, is het
korps jaarlijks direkt betrokken bij
15.000 maatschappelijke aktiviteiten.
O.a. bij thuiszorg, gehandicapten-
vervoer, sportwedstrijden, bloed-
afname-avonden en welzijns-
aktiviteiten

Een vaste staf van 35 personen plus
3.500 vrijwilligers maken het 5.500
jaarlijkse gasten, zoveel mogelijk naar
de zin in de 3 grote vakantieprojekten
van het Rode Kruis. Dat zijn het schip
de J. Henri Dunant, Huize IJsselvliedt
en Huize de Valkenberg. Daarnaast
zijn er buitenlandse vakantietrips voor
gehandicapten.

Het telefooncirkel-projekt van het
Rode Kruis verlost met name
chronisch zieken en bejaarden via de
telefoon uit hun isolement. Daarbij
gaat het om ca. een miljoen telefoon-
gesprekken per jaar.

De 12.500 vrijwilligers van de
Welfare leggen jaarlijks meer dan
2 miljoen bezoeken af aan de hulp-
behoevende medemens voor afleiding,
kontakt en gezelligheid.

De ruim 3.000 vrijwilligers van het
Jeugd Rode Kruis maken jaarlijks
meer dan 400.000 jongeren vertrouwd
met de humanitaire doelstelling van
het Rode Kruis, wat meer dan eens
resulteert in suksesvolle hulpakties.

Het Rode Kruis heeft zich altijd
krachtig uitgesoroken en inaez^t vnnr
de bevordering van het bloeddonor-
en orgaandonorschap. Jaarlijks staan
ruim 500.000 donors zo'n 300.000 liter
bloed af aan de Bloedbanken en
Bloedtransfusiediensten van het
Rode Kruis

Langs snelwegen en provinciale
wegen, in de witte Porsches van de
Rijkspolitie, bij benzinestations, en m
mobiele ANWB-wegenwachtwagens
en eerste Hulpposten zijn EHBO
materialen en artsen-koffers aanwezig
Het Rode Kruis heeft zien ten uoei
gesteld, hiermede de vele miljoenen
weggebruikers in geval van nood te
kunnen helpen.

De Radio Medische Dienst van het
Nederlandse Rode Kruis is 24 uur per
etmaal in de lucht voor mediscne
adviezen aan zieke of gewonde sche-
pelingen. Waar ook ter wereld.

Het Informatiebureau van het Rode
Kruis geeft in oorlogstijd o.a. informatie
over krijgsgevangenen en vermiste,
gewonde en zieke burgers en militairen.

In vredestijd o.a. informatie over bij
ppn hinnpn- of hnitonlanHco ramn

betrokken personen, en spoort het
vermisten op.

Ruim 34.000 vrijwilligers en 300
Horr»or»eUro^li+O'"> «»r»i"> f4 f* «-ilio + ooliiUr*
- - -- r -

Rode Kruis-afdelingen, hei noofd-
bureau. de provinciale bureaus en de
vakantieproiekter. organiseren, coör-
dineren en voeren alle aKTiviteiter
gezamenlijk ui:

\A-d-in JOO" f*n + \iinnrm H/^ AOA ^ !~ ~*.~o ütU

afdelingen en het Hoofdoestuur
gezamenlijk ca. 90 miljoen gulden
Dit bedrag werd als volct besteed:

• 36 miljoen gulden aan voornoemde
binnenlandse aktiviteiten

• 33 miljoen gulden aan buitenlandse
hulp;

• 20 miljoen gulden aan ondersteu-
ning en coördinatie van de plaatse-
lijke, provinciale, landeiiiKe en
internationale werkzaamheden van
het Nederlandse Rode Kruis.

VooM miljoen leden 400.000 dona-
teurs en alle verdere sympathisanten
van onze instelling ligt het door
accountants onderteKende Financieel
Overzicht van het Hoofdbureau ter
inzage. Hiervoor kunt u terecht bij het
Hoofdbureau in Den Haag of bij de
Rode Kruis afdeling in uw woonplaats.

Geef Gul Van 26 mei t/m 8 juni a.s
houdt het Nederlandse Rocle Kruis zijn
jaarlijkse inzamelingsaktie. Geef dan
gul aan de kollektant die bij u aanbelt
of maak een bedrag over met de
acceptgirokaart die u ontvangt.
Het Rode Kruis kan niet zonder uw
hulp. Help ons helpen. Hartelijk dank

werden genoteerd. Jeugd A: l.Eiber-
gen, 2. Bekveld, 3. Eibergen 2.
Jeugd B: 1. Bisons, 2. Heure, 3. Bisons
2.
Dames: 1. De Groot, 2. Halfweg G iris,
3. Erichem.
604 A KG: 1. Bisons, 2. Eibergen, 3.
Okia.
640C KG: 1. Halfweg Boys; 2. Vorden
en Bekveld en 3 Noordijk.

A.s. zondag organiseert Heure de laat-
ste competitie-wedstrijden van het ge-
west Oost van de Ned. Touwtrekbond.
De touwtrekverenieine Vorden ormi-
niseert op woensdag 9 jul i wederom

/een toernooi, waarvoor kunnen in-
schrijven ploegen van bedrijven, vere-
nigingen. Duurten, wijken en straten.
Er is gelegenheid tevoren onder des-
kundige leiding te trainen. Secretaris
M. L H ^ L I /.ui uc pioegeii gaarne; m-
schrn

Mix-toernooi
V.V. "Vorden"
Ter afsluiting van het voetbalseizoen
werd er op de velden van het ge-
meentelijk Sportpark een mix-toer-
nooi gehouden. Het team uitkomen-
de onderde naam Vorden 4 werd win-
naar. De ploeg bestond uit de volgen-
de spelers: Ronnie Stokkink, Hurne
Klein Brinke, Rob Golstein, Richard
Hartman. Dick Smit en Leo Slütter.

P.V. De Blauwkras
Wedvlucht Kassei, d.d. 17 mei 1986.
J .W. Bosvelt 1.6; J.W. ter Beek en Zn.
2; J.J. van Gijssel 3; J.A. Eul ink 4, 9,
lu. u . i N C K K e r s v A.K. Baanüers Jr. /;
D. de Bcus S'

Vorden 4 kampioen
Door zondagmorgen op het Zutpha-
maierrem de beslissingswedstrijd te-
gen Sp. Brummen 7 met 2-1 te win-
nen, is Vorden 4 kampioen gewon

Bi j de rust was de stand nog 0-0. Vlak
na rust schoten beide teams binnen de

minuu t in eigen doel. Voor Vorden ge-
beurde dat via een zeer fraaie kopbal
van Bertus Zweverink. Doelman
Hans Groui Ruevsiiik wa>> vu iKomen
kansloos. Robbie Golstein scoorde
met een schitterende lob het winnen-
de doelpunt.

m



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

AUTORIJLESSEN?
B.O.VAG. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Voor al uw huisdieren

DIERENPENSION
"De Bronsbergen"
Bronsbergen 10, Warnsveld

Tel. 05750-20934

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!
Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

.Mister ̂
BLjSteaml

Mister Steam is te huur bij:

WEEKENDAANBIEDING:

MARIKENBROOD
mut spijs, gele room en

vruchten.
•* i wmkeltie m vers brood en banket

Burgemeester Galleestraat 22

met
Televisie

reparaties
=1- direct

i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI - TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56 ,

Zutphen. Tel. 05750-13813

Te koop: motor cirkel-
maaier, merk Wolf. Maai-
breedte 47 cm.
Tel. 05735-3144

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

GEEF GUL
Het Rode Kruis heeft uw hulp nodig.
Collecte van 26 mei t/m 8 juni.

Grote sortering
HEREN/JONGENS
ZWEMBROEKEN
ZWEMVLIEZEN
ZWEMBANDEN
DUIKBRILLEN
SNORKELS

Wapen- en sporthandel

Marren
üttét JotltnffnJI

Zutphenseweg 9, Vorden. Telefoon 05752-1272

Koop nu voordelig
Triumph BH en

Hollandia
heren ondergoed

Speciale aanbiedingen
voor de vakantie.

Zutphenseweg 29 - Vorden - Tel. 05752-1971

'T WORDT WEER TIJD
OM TE PICKNICKEN!

Vul uw mand met o.a. :
harde broodjes, croissants,
stokbrood, ook met kaas en ui,
diverse soorten zachte
broodjes, volkoren brood
van grof tot fijn.

ZO DE NATUUR IN,
EET SMAKELIJK!

't winkeltje in vers brood en banket

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

VOOR AL UW LOODGIETERSWERK

o.a. Platdakbedekking 10 jaar garantie,
dakisolatie, lood en zink werken,
water en gasinstallatie,
pompfilters, onderdelen voor utina pompen,
brouwers drinkbakken, ouderwetse ijzeren
en koperen pompen.
Deskundig en gratis advies.

Loodgietersbedrijf

J.H.WI INK
Vorden - Tel. 1656

de leukste
kaartjes voor de

geboorte
van uw kind

vindt u beslist in
een van de

modellenboeken

die u mee mag
nemen om thuis
samen 'n keus te

maken.

drukkerij weevers
nieuwstad 1 2 - vorden

Bel voor
• informatie
| 05752

j 1404

WEEKBLAD

Muziekdag 1986
Voor de muziekdag 1986 hebben
zich alle Vordense zang- en
muziekverenigingen weer opgegeven,
ook zijn er verzoeken binnengekomen
over het tijdstip van optreden. Met
deze wensen zal zoveel mogelijk
rekening worden gehouden
Op dit moment kunnen wij nog niets
vertellen, daar er nog
onderhandelingen zijn met een groep
uit Tjechoslowakije. U hoort zo
spoedig mogelijk van ons. In
onderling overleg zal dan het
programma vastgesteld worden.

GOED EN GRAAG
GELEZEN

SIGARENMAGAZIJN

BRAAM
BURGEMEESTER GALLEESTRAAT 10A, VORDEN

Voor vaderdag vanaf nu

10% korting
op de aankoop van pijpen.

Het vakwerk is óók in het
voetbed voelbaar

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

KLEUREN T.V.
EN VIDEO

FA. BREDEVELD
Weg naar Laren 56, Zutphen Telefoon 05750-13813

Vooraan in service en vooraan in techniek

Eigen snelle technische dienst

Vordens Tennis Park

Beide zondagherenteams kampioen.
Voor de 5e achtereenvolgende keer
heeft het eerste herenteam, spelend in
de 5e klas zondagcompetitie met 6-0
gewonnen en heeft daardoor als eer-
ste team voor het VTP het kampioen-
schap behaald. De laatste wedstrijd in
de competitie, a.s. zondag tegen het
Almelose Luctor et Emergo is nog

slechts een formaliteit. Als nu ook de
promotiewedstrijd op zondag 15 juni
gewonnen wordt mag men het vol-
gend jaar in de 4e klas heren uitko-
men. Na afloop van de wedstrijd, afge-
lopen zondag tegen Gorssel, werden
de spelers Ton van Snellenberg, Peter
Bielawski, Henk Dekker en Joop
Kluft door de voorzitter van VTP Vor-

den Jintze v.d. Meer met een bos bloe-
men gehuldigd.
Het 2e zondagherenteam, uitkomend
in de 6e klasse, met de spelers Ruud
Ubink, Jacco Venhuis, René Bielawski
en Rik de Gruijter kon afgelopen zon-
dag kampioen worden als er met mini-
maal 5-1 gewonnen zou worden van
de ploeg Beukerweide uit Wierden.

Na de 4 single-partijen was de stand 4-
0 en het zag er naar uit de de ploeg het
kampioenschap niet mee kon ont-
gaan. De beide dubbelpartijen begon-
nen gelijktijdig en gingen gelijk op.
Het leek op een race wie als eerste de
partij zou winnen en daarmee het
kampioenschap zou bezegelen. Die
eer was voor Ruud en Rik die in 2 sets

wonnen terwijl René en Jacco er 3 sets
voor nodig '.adden. De eindstand
werd dus o-O en ook hier mocht de
voorzitter Jintze v.d. meer bloemen
uitreiken aan dit door Harbach Sport
Zutphen gesponsorde team. Voor
promotie naar de 5e klasse speelt dit
team ook op zondag 15 juni een uit-
wedstrijd. De tegenstander is nog niet
bekend.
Uitslagen woensdagmiddag jeugdcom-
petitie: jun. gemengd l Vorden l - 't
Elderink 10-0; jun. gemengd 2 Bergh l
- Vorden 2 1-9; jun. gemengd l LTC
Zutphen-Vorden l 9-1; jun. gemengd
2 Vorden 2 - De Stoven 3-7.
Zaterdagcompetitie: 4e kl. gemengd.
TC Zuid - Vorden l 4-1. Alleen de
voor de geblesseerde Ron v. Wijk spe-
lende invaller Chris Hissink wist zijn
single te winnen. Deze ploeg staat nu
onderaan met l punt verschil op de
ploeg uit Doesburg die a.s. zaterdag-
middag voor de laatste wedstrijd naar
Vorden komt. Een 3-2 winst zou dan
voldoende zijn om niet te degraderen.
6e kl. gemengd. Vorden 2 -Zieuwent l
3-2. Een knap succes van de echtparen
Woltering en Brandenbarg om Zieu-
went van de winst af te houden en
daarmee het kampioenschap van
Zieuwent nog een week uit te stellen
en zelfs nog wat onzeker te maken
aangezien de Vordense ploeg op de 2e
plaats staat met slechts 4 punten ach-
terstand.
5e kl. heren. T.C. Zuid 3 - Vorden l 1-
5. De captain Peter Pijnappel heeft
zijn woorden van vorige week waar
gemaakt en ziet nu zelfs d.m.v. een ex-
tra training a.s. donderdag nog moge-

lijkheden om aan degradatie te ont-
snappen. De onderlinge verschillen
tussen de nrs. 2, 3 en 4 in deze poule
zijn erg gering. De beslissing valt ko-
mende zaterdag in de uitwedstrijd te-
gen Rietstap 2 uit Dinxperlo.
3e kl. heren A (veteranen) Vorden l -
Drieslag l 1-5. In deze klasse speelt ge-
zelligheid net zo'n belangrijke rol als
resultaat. Dat alleen Evert Coppiëns
een punt wist te pakken in zijn single is
dan ook meegenomen.
Jun. gemengd A t/m 17jaar. Ruurlo l -
Vorden l 0-5. Ook deze week was de
volle winst voor de Vordense ploeg
die daardoor a.s. zaterdag aan een 3-2
overwinning tegen Neede l voldoen-
de hebben om kampioen te worden.
Jun. jongens B t/m 14 jaar. Vorden l -
Welgelegen l 6-0. De laatste wedstrijd
speelt deze jeugdploeg van coach
Chris Hisink tegen de sterkste tegen-
stander Zelhem 1. De thuiswedstrijd
tegen deze ploeg werd met 2-4 verlo-
ren. Toch heeft dit jongensteam nog
kampioenskansen als het zaterdag
weer sterk speelt en met 6-0 uithaalt
tegen Zelhem 1. Ook hier valt d2 be-
slissing op de laatste wedstrijddag.

Zondagcompetitie: 5e kl. heren. Gors-
sel-Vorden l 0-6 (Vorden kampioen).
6e kl. heren. Vorden 2 - Beukersweide
2 6-0 (Vorden kampioen). Jun. 4e kl.
gemengd. Vorden - Groenlo 4 0-8. Dit
team doet dit jaar wel veel ervaring op
maar helaas hebben zij weinig partijen
kunnen winnen. En toch deden Geert
Ubink, Iris de Gruijter, Marije Jansen,
Marie Sophie Seesing, Peter Jansen
en Bas-Jan Venhuis zo hun best.
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STEENGOED IN
KWALITEIT EN PRIJS

Dames zomer truien
deze week is het uitzoeken.
Alle truien gaan de deur uit

voor

HALVE PRUZEN

Heren pantalons
wol/terlenka kwaliteit in ruit en
effen. Normaal en bandplooi.

Deze week uitzoeken

10,-contant terug

Jongens overhemden
gestreept en met lange mouw

Tuunteprijs 19,95
deze week

10,-contant terug

Kinder korte broeken
in vele modellen en kleuren.
In ruiten en bedrukkingen

reeds vanaf

19,95

Baby luierpakjes
in badstof en met contrast

streepjes.
Adviesprijs 9,95

nu slechts 3,95

Favorita lakens en slopen
ook hoeslakens, een dijk van

een kwaliteit. Kijk niet wat het
gekost heeft nu geven wij

30% KORTING

109-

Sportief
de grote mode

perfekte pasvorm
•^Voor heren, donker

blauw of grijs
alle maten 139,- nu

Dames voetbedsandaal
met een comfortabel voetbed

Diverse uitvoeringen
kleuren. Adviesprijs 49,-

vanaf 29,90

Tinoccfuo
schoenen
goed hè...

MOEDERS OPGELET!
ZIE CONSUMENTENGIDS

cPinoccf3o
let op hot merk!

Wij meten alle kindervoeten
met de nieuwe Pinocchiometer

Voor al uw grond-, riolerings- en bestratingswerken

Te koop: diverse soorten materialen van 12 jaar oude
afgebroken woning, o.a.: dakpannen, planken,
balken, kozijnen, deuren, enz.
Industrieweg 4 - Vorden - Telefoon 05752-2665

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

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

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

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

't Sa
bod

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Breigaren
in veel moderne

'kleuren en soorten

o.a. katoen vanaf 2,25

Acryl vanaf i,7«*

De Tuunte is altijd

10 - 30%
GOEDKOPER

Spaar onze sponsormunten

voor uw vereniging.

Aanbiedingen gelden var

donderdag t/m woensdag"1

Stijlvol, eigen stijl,
Burley Style.

Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat -4 - Vorder. Te!. 12*2

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassino

alle contactlens-benodigdheder
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

opticien
zutphenseweg 7 - vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

EET VIS! OMDAT'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

De bank met de
geeft opgroeiende jeugd

een extra hespaarrente.

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

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 ais 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 is ook je geld gezond in de groei.

bondsspaarban k
Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tronrilaan 1 - Hoqeland Hogelandsmgel 113 - Stadsveld Weth Ni|huisstraat 164 - Deppenbroek Penstraat 56 -
Wesselerbrmk: Wesselernenng 42 - l Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es J. Gossaertstraat 5 - Veldwijk Twekkelerplein 40 •
Klem Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdmksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo W v. Otterloostraat 25. OLDENZAAL Wilhelminastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Ravonhoofdkaiitoor: Spoorstraat 28 - Kloetensewep 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwe
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2h VORDEN Decamieweg 3

*

POELIER
HOFFMAN

Kippepoten

Borrelhapjes

per halve kg.

r»oi- l"»

_OO_ DE VA l f WE IDF

4 bo! begonia's 5.-

4 gewone geraniums 1 0,-

1 bos montrea rozen 3,75
J l

•.:

Vorden ligt dicht bij Halie... .
U woont dus dicht bij Meubelfabriek Otten! En daar
maken ze de mooiste meubels, ook voor u!
Topkwaliteit! Bankstellen, salontafels, fauteuils,
kasten en nog veel meer van het mooiste eiken.
Bekleding, leer of stof, zoekt u zelf uit. Ruime keuze.
Otten maakt ook meubels naar uw eigen wensen. ŝ giil

Alles is van de hoogste kwaliteit tegen de laagste
prijzen.

De verkoophal is bij de fabriek. Openingstijden: maandags
t/m vrijdags van 9.00-18.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur. f
Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Het is maar een
kippeneindje, dus zullen we maar zeggen: tot ziens bij
OTTEN. Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie, l
Hebt u bij OTTEN een bankstel naar uw wensen gevonden,
maar zit u nog met uw oude bankstel, dan is het voor u goed
om te weten dat OTTEN daarvoor een goede prijs geeft.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 HalleGId.

Meubelfabriek Otten b.v.
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Uitbreiding Drukkerij Weevers Open huis
Gedwongen door de publicaties in de streekpers moeten wij daarop een korte reactie
geven.

Het feit is dat wij voor de noodzaak staan uit te breiden. Uitbreiden op de huidige plek
bleek onmogelijk. De geboden alternatieve bouwplaatsen geven geen of onvoldoende
perspectief.

Ons bedrijf met 27 werknemers waarvan er 17 economisch gebonden zijn, is door
deze lange voorbereidingen op een punt gekomen, waarop alleen nieuwbouw, mits snel
te realiseren, een oplossing kan brengen. *

Indien wij ons eiders zouden moeten vestigen krijgt het personeel heus wel de kans
samen met ons de oude banden, welke wij met de gemeente Vorden hebben, op te
breken. Een ander feit is dat wij een vertrek uit Vorden zeer jammer zouden vinden.

Onze hoop blijft daarom gevestigd op de gemeente Vorden die in goed bestuur tot een
belangenafweging zal komen.

Drukkerij Weevers b.v.

Daar er veel onwaarheden zijn gepubliceerd en argumenten worden gebruikt die onjuist
zijn (betreffende chemicaliën, rotatiepersen, inkttanks enz.) nodigen wij
belanghebbenden uit om ons bedrijf te komen bezichtigen.

Donderdag 29 mei a.s. van 8 - 16.30 uur
houden wij open huis.

Tevens kan een ieder dan de tekening bekijken van het nieuwe gebouw. U kunt dan
zien dat het hoogste punt, van een klein gedeelte magazijn, 4,85 meter is en van het
grootste gedeelte slechts 3,25 meter,- dus geen 8 meter.
Wij hebben geen geheimen en ... Eerlijkheid duurt het langst.

P.S. Wij hebben weinig ruimte, dus kunnen wij geen uitgebreide demonstraties
geven. Hopelijk kunnen wij u in ons nieuwe bedrijf te zijner tijd onder betere
omstandigheden dan weer ontmoeten.

Fam. Weevers en personeel

Uit de regionale pers.
VORDEN — Drie families

wonend aan de Nieuwstad in
Vorden voelen zich ernstig
gedupeerd door het uitbrei-
dingsplan van drukkerij Wee-
ven, direct naast hun deur.
„Toen dit m de krant stond,
moest ik gelijk met de vraag-
prijs voor mijn huidige wo-
ning naar beneden", zei be-
woner H.C. Meulenbrngge
gisteravond in de commissie
beroep- en bezwaarschriften
van Vorden. En daarmee gaf
hij duidelijk aan waar de
schoen vooral wringt

inspecteur volksgezondheid naast
zich heeft neergelegd. Deze heeft
industrie op dit terrein aan de
Nieuwstad in verband met miliepro-
blemen afgeraden. Van Honte vond
bovendien dat de gemeenteraad was
gezwicht voor het argument werk-
gelegenheid, dat volgens hem te pas
en te onpas wordt gebruikt „Wan-
neer Weevers elders gaat bonwen,
gaat zijn personeel hens wel mee.
Geen woningbouw toestaan op deze
plek en later wel industrie is hoogst
verwonderlijk", meende Van Hon-
te.

schappelijk waardevol gebied bouw
wordt toegestaan van zeventig me-
ter lang en acht meter hoog. „En dat
noemen ze ook nog kleinschalig", zo
kli
milie

onkiijt gisteravond bitter. De fa-
ilie^Bfbink heeft eveneens be-

rerbaasd

Eén van de bezwaarden, H.C. Meu-
lenbrugge, toonde zich gisteravond
tijdens ae behandeling van zyn be-
zwaarschrift verbaasd over het
voorbereidingsbeslu^^an de ge-
meente. Hy wilde d^Baar geleden
aan de Nieuwstad zyffwoning aan-
passen maar dat werd niet toege-
staan. Nu moet hy een aangepaste
woning in eigen beheer bouwen. Hy
moet nog proberen zijn woning aan
de Nieuwstad te verkopen. Tegen
gegadigden moet hij zeggen dat de
kans bestaat dat het fraaie uitzicht te
zijner tijd verdwijnt door de Wee-
versdrukkerij. Ook wees hy gister-
avond op milieuproblemen door de
chemicaliën die de drukkerij ge-
bruikt.

dwars. Hy neemt het de gemeente
kwalyk dat zij het advies van de
Inspecteur van de Volksgezondheid
naast zich heeft neergelegd. Die
raadt industrie op het terrein aan de
Nieuwstad af. Volgens Van Houte
wordt het argument van de werkge-
legenheid te pas en te onpas ge-
bruikt. Hy denkt dat het personeel
wel zal meegaan wanneer Weevers
elders zou bouwen.

Die mileuproblemen zitten ook een
andere bezwaarde, J. van Houte,

Dit prachtige bouwwerk zal ons dorp beslist niet ontsieren.
Menige gemeente zal er jaloers op zijn!



Openstelling tuinen van
Kasteel de Wiersse te V orden

De bekende rhododendrons van de Wiersse staan nu goed in knop. Verwacht wordt dat zij het hoogtepunt
van hun bloei op zondag l juni en maandag 2 juni zullen bereiken. Dit zijn de enige twee dagen dat de tui-
nen voor het publiek in het voorjaar open zullen zijn. De steeds verrassende verscheidenheid van de tuinen
zullen dan in hun verse voorjaarstooi staan: weidebloemen langs de beek, jonge varens in de romantische
wilde tuin, de geknipte hagen van de symmetrische binnentuinen, de vroege vaste planten in de Engelse
borders, de eerste clematis aan de pergola en de coulissen van jong groen in de uitzichten over het Achter-
hoekse landschap.

Openstelling: zondag l juni en maan- niet toegelaten, ook niet aan de lijn. Ligging: De Wiersse ligt aan de Vor-
dag 2 juni. dense Beek, die de grachten voedt. Te

Alle opbrengsten uit de tuinbezoeken bereiken via rijksweg Vorden-Ruurlo,
Entreeprijs: f 4,- per persoon, kinde- worden gebruikt om de onderhouds- zes-en-een-halve kilometer vanaf
ren tot 6 jaar gratis. Honden worden kosten te dekken. Vorden. Gratis parkeren.

Informatie tb.v. het concert op 6 juni a.s.

De muziekschool regio Zutphen is een bloeiend muziek- en balletinstituut met ca. 1600 leerlingen uit 7
gemeenten waarvan Vorden er één is. Ook wordt er in Vorden terplekke in verschillende instrumenten les
gegeven. Binnen de muziekschool wordt veel aan samenspel gedaan en zo zijn er tal van ensembles.

2 van die ensembles treden vrijdag a.s.
op in het Dorpscentrum, samen met
.... (korps of koor?): het kamerorkest
o.l.v. Sietze Wierda en de junior big-
band o.l.v. Rien Wulffraat.
Het kamerorkest heeft ca. 30 leden
met een bezetting van strijkers en bla-
zers.
De leeftijd van de leden is overwe-
gend rond de middelbare school, hoe-
wel er ook een aantal volwassenen

deel uit maken, zelfs twee uit Vorden.
De juniorbigband heeft ca..20 leden
met een bezetting van saxen, trom-
petten en een ritme-sectie. De gemid-
delde leeftijd is ISjaar. Het repertoire
ligt tussen Glen Miller en DiscoMu-
sic.
Programma kamerorkest: (25 minu-
ten) 1-G.F. Handel, Sarabande: 2-L
van Beethoven - Musik zu einem Rit-
terballet, Marsch, Jagdlied, Kriegs-

lied, Trinklied.
3-F.J. Haydn - Divertimento, Allegro,
Menuetto, Finale; 4-L Boccherini -
Minuetto uit het Quitet nr. 1; 5-J An-
driessen - Movimento Ostinato; 6-G
Lyons - The five chord trick.
Het programma van de junior Big-
band (ca. 25 minuten) wordt door de
leider zelf aangekondigd.

(Zie ook advertentie).

Expositie bij
't Wemeitje, Hengelo

Boetseer- en schilderwerk van oud-
cursisten van de „Scholingscursus
Beeldende Kunsten", aan de Vrije Ho-
geschool te Driebergen.
Als thema is gekozen "Pinksteren".
De groep heeft gedurende twee jaar
een opleiding gevolgd, waarbij vanuit
de anchroposofie gewerkt werd aan
een kunstzinnige scholing, gericht op
eigen ontwikkeling en kwaliteiten.
Om de kunstenaar tot zijn recht te la-
ten komen, was het nodig het beel-
dend vermogen te wekken. Scholing
van de waarneming, waardoor geleerd
wed processen in de natuuren in zich-
zelf te herkennen, behoorde tot een
van de belangrijkste oefeningen.
Bij het schilderen is gezocht naar de
belevingswereld, de dynamiek van de
kleur in vormgeving en compositie.
Het boetseren had tot doel het er zich
van bewust te zijn, dat elke vorm uit
een beweging is ontstaan, dat elke be-
weging een vorm schept.
De cursisten zijn na de opleiding hun
eigen weg gegaan, maar willen nu ge-
zamenlijk exposeren in Atelier 't We-
meltje, Kieftendorp 2, Hengelo Gld.
van 31 mei t/m 14 juni. De openings-
tijden zijn woensdag, zaterdag en zon-
dag.

WEEKBLAD
CONTACT
GOED EN GRAAG
GELEZEN

Achterhoek krijgt voorrang
bij Omroep Gelderland

OMROEP
GE DERLAND
dagelijks op Radio I

90.4 103.5i mFM FM

Omroep Gelderland gaat de berichtgeving uit Oost-Gelderland ver-
beteren. De opening van 'n hulpstudio in Doetinchem op zaterdag 31
mei aanstaande wordt aangegrepen om meer programma's uit de
Achterhoek en De Liemers te brengen. De redakteuren Wim Gerrit-
sen en René van Hoof worden in Doetinchem gestationeerd en ook
een aantal correspondenten en freelancers krygen deze hulpstudio
als basis.

Oost-Gelderland is van oudsher een
gebied met grote belangstelling voor
regionale omroep. Uit recent onder-
zoek blijkt echter, dat een flink aantal
luisteraard Omroep Gelderland nog
niet heeft gevonden op de nieuwe
zenders (FM 90.4 Mhz of FM 103.5
Mhz). Het is een bekend verschijnsel,
dat luisteraars heel moeilijk zo'n zen-
derovergang kunnen volgen en de
ontwikkelng in Oost-Gelderland was
dan ook verwacht.
Door rneer aandacht te geven aan de
Achterhoek en De Liemers wil Om-
roep Gelderland zich sterker profile-
ren. Dit past in het streven van de om-
roep om zo spoedig mogelijk te begin-
nen met aparta programma's voor
drie of vier streken in onze provincie.
Oost-Gelderland is daar één van.
Door een editiestelsel moet dit gebied
op den duur een heel eigen program-
mering krijgen. "Doetinchem" zal te

zijner tijd moeten uitgroeien tot een
volwaardige studio.

Dat is nog toekomstmuziek en voor-
uitlopend daarop gaat Omroep Gel-
derland in de maand juni met het edi-
tiestelsel experimenteren. De dage-
lijkse middagujtzending zal vier we-
ken lang speciaal voor Oost-Gelder-
land gemaakt worden. In de rest van
de provincie wordt dan op datzelfde
tijdstip het algemeen Gelders pro-
gramma uitgezonden.

Ten behoeve van de proef zal de zen-
der in Ruurlo tijdelijk worden ontkop-
peld van de beide andere zenders van
Omroep Gelderland (Megen en Ug-
chelen). Het experiment wordt na de
opening van de hulpstudio in Doetin-
chem gestart met een opname in Gen-
dringen vooi hei programma "De
Gelderse Koffietafel".

LAATSTE STOOF STAAT OP DE PLAATS

Museum Frerikshuus in Aalten,
vervult steeds meer streekf unctie
Door het binnenbrengen van de laatste stoof, in het textielproject
„Den Angang", is in het Aaltens Museum Frerikshuus een langge-
koesterde wens in veivulling gegaan, en we hopen met het gereed ko-
men van deze fase v^^erinrichtüig nog meer een streek functie te
kunnen vervullen, aldus voorzitter de heer E.M. Smilda, van de vere-
niging Oudheidkamer te Aalten.

Voor de openingshando|^ had men
uitgenodigd de 81 jarig^roevr. H.H.
Hemen-Rots, welke in het verleden
meer dan 20 jaar zitting heeft gehad in
het bestuur van het museum, en zich
steeds beijverd heeft, om de grote
hoeveelheid textiel op een verant-
woorde wijze tentoontestellen.
Donderdagmiddag was het dan zover,
dat zij de laatste stoof, mocht plaatsen
in den Angang, een uitbeelding rond
,j„ ;„,„„ 1000
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zoek koffie ging drinken, de kerkboe-
ken werd achtergelaten, in het kastje
van den Angang, en tevens in de win-
ter de stoof werd terug gebracht, om
de week erop op zondag weer op te ha-
len, maar dan eevuld met een bran-
dend briketje, of kooltjes.
Voor de tot stand koming van deze
prachtige vitrine, waarvoor de heer H.
Dercksen een zeven tal schitterende
popfiguren heeft ontworpen en ge-
maakt, is mede tot stand gekomen,
uuur meuewerKing van net ueiaers
Oudheidkundig Contact.
Toen de vitrine gereed was, en de pop-

pen geplaast waren kon het aankleden
beginnen, waarvoor de dames uit het
bestuur, mevr. Navis en mevr. Wisse-
link zich beschikbaar stelden, zowaar
geen eenvoudig karwei, want ook dit
diende op verantwoorde wijze te ge-
beuren, maar nu het klaar is kan men
zeggen over een textielcollectie te be-
schikken welke uniek is voor het Aal-
tense museum.
Ook de aankleding van de woonka-
i ï iv i . w i i i u i i i u i /, 11.11 uu uiuinj^i u i -

speeld werd door genoemde dames
vezorgd, met enkele aanwijzingen,
door de 81 jarige mevr. Heinen, welke
zich donderdag uiterst tevreden
noemde met de totstandkoming.
De textiel heeft mii alt i irl geïnten^-
seerd, want als kind moest ik vroeger
al kant kopen voor mijn moeder want
bij ons thuis werden knipmutsen ge-
maakt. Het is alleen jammer dat een
dergelijk project altijd zolang moet
duren, maar merkt ze laconiek op, ze
zeggen elke Keer üat er geen gelü is
voor een dergelijk project, dat is jam-
mer, want het oude is het waard om

bewaart te worden, en dat kan niet be-
ter en mooier dan in een museum.
Nu kan iedereen zien hoe onze voor-
ouders zich kleden, hoe men leefde en
werkte, aldus een tevreden mevr. Hei-
nen, welke een lang gekoesterde wens
in vervulling zag gaan.

Ruime collectie
Verleden jaar, met de gereed koming
van de Freriksschure werd er opge-
merkt dat het Frerikshuus, nog vele
wensen had, en weer is er nu een be-
langrijke wens in vervulling gegaan,
aldus de heer Smilda welke donder-
dagmiddag dank en waardering uit-
sprak aan die mensen welke weken en
maanden al hun vrije tijd in deze uit-
breiding hebben gestoken. Zonder de
vrijwillige hulp en inspanning van hen
was het onmogelijk geweest om ook
dit van de grond te krijgen.
De voorzitter merkte tevens nog op
dat door de gereed koming van de Fre-
riksschure er in het museum belang-
rijke ruimte vrij kwam, en ook deze
vertrekken werden opnieuw inge-
riciu, /.o M ee£ uc afdeling archeologie
een geheel nieuwe ruimte, en werd
één vertrek geheel ingericht met voor-
werpen uit de Aaltense hoornindu-
strie, zoals kannen, pijpen, knopen,
paraplu en wandelstokken, kortom al-
les w»t in hot verleden in Aalten iM~ i

Bredevoort van hoorn werd gemaakt.
Een rondleiding door het museum-
complex en de schuur gaf een duide-
lijk beeld van de dingen van vroeger,
voor mensen van nu.
De openingstijden van het museum
zijn: 16 mei - 15 september. Maandag
's middags. Dinsdag t/m vrijdag gehe-
le dag. Zaterdag 's middags.

IN HET KADER VAN KUNSTIG AALTEN:

Ria Hoftijzer en Lex Straaijer
in 't Frerikshuus
"Textielschilderyen noem ik nüjn werk wel eens, omdat de mensen
die het zien, bij de eerste oogopslag menen dat het geschilderd is",
zegt Ria H oftijze r. Zij gaat in het kader van Kunstig Aalten exposeren
in museum Frerikshuus. samen met Lex Straayer, die o.a. grafische
collages tentoonstelt.
Ria Hoftijzer is van beroep verpleeg-
kundige, maar veel van haar vrije tijd
besteed zij aan haar hobby. Inderdaad
lijken haar werkstukken op schilderij-
en. Dat komt doordat zij alle doeken
inlijst en van ontspiegeld glas voor-
ziet. De over elkaar gelegde textiel-
stukjes worden doordoor plat ge-
drukt, hetwelk dat verrassende effect
geeft.
Dit is mede mogelijk door de dunne
stoffen die worden toegepast. Zijde is
om de speciale glans en structuur erg
geliefd, maar daarnaast ook katoen en
linnen. Bij dat alles worden ook veel
doorzichtige materialen gebruikt.

zoals voile, tule en batist. Dat geeft
dan veelal net het klein kleurverschil
dat ik nodig heb, zegt Ria.

Zij werk volgens schetsen en foto's,
waarbij soms heel kleine details van
een foto het onderwerp kunnen vor-
men. Maar ook zijn het vrije onder-
werpen, waarmee zij zich bezig houdt:
knippend, puzzelend, schuivend met
lapjes en dan ontstaat e .ewoon iets
spontaans.

Lex Straaijer
Lex Straaijer heeft de meeste jaren

van zijn leven in Barlo door gebracht.
Al jong hield hij zich bezig met teke-
nen en schilderen. Toen hij in Ensche-
de een technische opleiding ging vol-
gen was er voor zijn hobby echter nau-
welijks tijd meer te vinden.
Zijn werk had echter al de aandacht
getrokken, want hij kreeg een uitnodi-
ging van het kunstcentrum De Krab-
bedans in Eindhoven om daar wat gra-
fisch werk te komen exposeren.

Begrijpelijk is dat zoiets zijn activitei-
ten op dit gebied sterk stimuleerde.
En als gevolg daarvan verhuisde hij
naar de Brabantse lichtstad, waar hij
ook zijn technische beroep kan uitoe-
fenen. Maar hij werd daardoor tevens
in de gelegenheid gesteld aan de
avondopleiding Vrije Beelden Vor-
ming in Eindhoven zich verder te bek-
wamen in zijn kunstzinnige aspiraties.
Mijn voorliefde gaat vooral uit naar
het modeltekenen en wat schilderen
betreft naar snelle aquarel- en pen-
seelschetsen, zegt Lex.

De creaties van hem en van Ria Hoft-
ijzer zijn te zien vanaf zaterdag 31 mei
tot en met zaterdag 21 juni a.s.
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