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'Vorden' nam afscheid van
voorzitter van Ark
Volle bak, zaterdagavond in 'De Herberg', waarbij de W 'Vorden' tijdens het traditionele slotbal
afscheid nam van voorzitter Jan van Ark.
'De bestuursjaren van Jan van Ark /ijn
jaren geweest waar veel de revue is ge-
passeerd. Wij hebben grote waardering
voor jouw inzet', zo prees vice-voor/it-
ter Henk de Jonge de afscheidnemen-
de van Ark. Namens de vereniging
kreegjan van Ark een pen met inscrip-
tie alsmede een geschenk onder cou-
vert aangeboden- Dezelfde geschenken
ontving Bennie Vlogman, die eveneens
afscheid nam. Vlogman heeft jaren-
lang de funktie van wedstrijdsecretaris
bekleed. Hij zal worden opgevolgd
door Chris Hofman. Jan Rouwenhorst,
die uit handen van Jan van Ark een
nieuwe voorzittershamer ontving zal
de funktie van voorzitter gaan bekle-

den. Stef Kruip gaat de vakature vervul-
len die ontstaan is door het overlijden
van bestuurslid Gerrit Rietman.
Aan het begin van de avond stond van
Ark enkele ogenblikken stil bij de ver-
diensten die Gerrit Rietman in de 19
bestuursjaren voor 'Vorden' heeft ge-
had. Vorden II werd deze avond geko-
zen als het 'Elftal van het jaar'. Aan-
voerder Reindjan Westerveld zette
daarbij zijn coach Jan Stegeman in het
/.onnetje. Het AI team van Ab Spies
kreeg deze avond de titel 'Waarderings-
elftal' van het afgelopen seizoen.
Jan van Ark hoopte in zijn laatste toe-
spraak als voorzitter van 'Vorden' dat
de leden trots zullen blijven op de

nieuwe akkomodatie. Lute Harmsen
'de man die alle karweitjes opknapt die
anderen niet willen doen', kreeg uit
handen van Jan van Ark een fraai schil-
derij aangeboden. Henk de Jonge, vijf
jaar de man achter het Internationale
Sorbo-toemooi kreeg eveneens een
schilderij aangeboden. Jan van Ark be-
dankte zijn medebestuursleden mid-
dels een bloemetje voor de prettige sa-
menwerking. Overigens blijft hij nog
wel bij 'Vorden' betrokken hetzij in de
vorm van voorzitter van de 'Aktiviteiten
Stichting Vorden'.
Henk de Weerd, voormalig trainer
bood Jan van Ark persoonlijk een pre-
sentje aan.

Burgemeester Kamerling tijdens jubileumreceptie van
'De Knupduukskes':

'Groep vertrouwd onderdeel
van de gemeenschap'
Opgefleurd door de aanwezigheid van de verschillende Neder-
landse en buitenlandse groepen, heerste er zaterdagavond in 't
Pantoffeltje tijdens de receptie van het 60-jarig bestaan van 'De
Knupduukskes' een gezellig internationaal sfeertje.
Burgemeester Kamerling, die namens
het gemeentebestuur een geschenk
onder couvert aanbood zei dat 'De
Knupduukskes' een belangrijke plaats
in de gemeenschap vervult. 'Dankzij de
inzet van heel veel vrijwilligers heeft de
groep een eigen gezicht gekregen en is
zij een vertrouwd onderdeel van de ge-
meenschap in Vorden', aldus Burge-
meester Kamerling, die de groep uit
Litouwen toewenste dat zij op dezelfde
wijze in vrijheid zal kunnen leven zoals
wij dat hier in het vrije westen kennen.
Het applaus in de zaal onderschreef de
gevoelens van de aanwezigen bij de
woorden van Vordens eerste burger.
Wim Dolphijn, voorzitter van 'De
Knupduukskes' zei dat de Vordense
groep uit een diep dal is teruggeko-
men. 'Ik ben er trots op wat hier alle-
maal de laatste jaren in Vorden is ge-
beurd', aldus de preases die vervolgens
de 'ridders' Ome Ab en Tante Jo Let-
tink tot ere-leden benoemde. Ome
Henk en Tante Marie Parijs werden le-
den van verdienste, terwijl Gerda en
Ernst te Veldhuis eveneens voor hun
verdiensten in het zonnetje werden ge-
zet.

Rasechte folkloristen
Veel sprekers tijdens deze jubileumre-
ceptie. Mevr. Witteveen namens het
Hoofdbestuur van de Nederlandse Fe-
deratie. 'Hou vast aan de echte folklo-
re', zo adviseerde zij. Mevr. Riet Beute,
namens het distrikt Oost: 'Jullie zijn
rasechte folkoristen'.
Johan Norde haalde wat herinnerin-
gen op uit vroegere tijden. Hierna
kwam met vrolijk gezang en onder veel
applaus de dansgroep 'Sadauja' de re-
ceptie opluisteren. Voor de jubileren-
de 'Knupduukskes' hadden ze een zelf
gebakken grote cake bij zich, terwijl
voorzitter Dolphijn een fraaie sjerp
met '60 jaar Knupduukskes' kreeg om-
gehangen. Tevens ontving hij een
grammofoonplaat van de groep. Wim
Dolphijn, zichtbaar ontroerd, vertelde
de aanwezigen dat de Vordense Knup-
duukskes over twee jaar een tegenbe-
zoek aan Litouwen zullen brengen.
De andere buitenlandse groepen wa-
ren evenmin met lege handen naar
Vorden gekomen. Schilderijen, glas-
werk, wandborden, het kon niet op.
Het bestuur van 'De Knupduukskes'

was er danig mee in de nopjes. Rinus
Pelgrum, het talenwonder op deze re-
ceptie (hij sprak behalve de buiten-
landse talen ook vloeiend 'plat') be-
dankte in zijn funktie als ceremonie-
meester een ieder voor de cadeaus en
de gesproken woorden, hetgeen voor-
zitter Dolphijn aan het slot nogeens
dunnetjes over deed.

Privatisering
Mede n.a.v. vragen van de heer Bran-
denbarg, vertelde wethouder Aartsen
woensd^^M>nd dat zij inmiddels een
prettig g^^rek heeft gevoerd met de
nieuwe voorzitter van de W 'Vorden',
de heer Rouwen horst.
'Het is nooit onze bedoeling geweest
om de /^^ met de voetbalclub af te
kappen.^Bt gebeurt is, is gebeurt. Ik
ben blij dat we wtjer met elkaar om de
tafel zitten. Het college zal zich nu be-
raden op welke lijn we zullen gaan zit-
ten', aldus mevr. Aartsen.
Aangezien het huurkontrakt met de
voetbalver. 'Vorden' volgend jaar af-
loopt, zal het college zo spoedig moge-
lijk met voorstellen komen. De woor-
den van de wethouder 'Ik sluit privati-
sering niet uit', geven aan in welke
richting het college denkt. De commis-
sie Welzijn toonde zich verheugd over
het feit dat beide partijen de onder-
handelingen weer hebben geopend.
Naar aanleiding van vragen van de
heer Bouwmeester (CDA) deelde wet-
houder Aartsen mede dat binnenkort
het gesprek met de peuterspeelzaal 'Ot
en Sien' over het budget 1990 en vol-
gendejaren zal worden afgerond.

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

Burgemeester E.J. C. Kamerling:
op afspraak.

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

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf 11.00 uur
volgens afspraak.

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

^TIJDELIJKE
VERKEERS-

MAATREGELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van 'De Wiersse', op 3 en 4 juni

aanstaande, hebben burgemeester en
wethouders besloten om op die dagen
een parkeerverbod in te stellen voor
beide zijden van de Brandenborchweg
met betrekking tot het gedeelte vanaf
de Ruurloseweg tot aan de spoorbaan.
Tevens is op genoemde dagen de
Wiersserallee afgesloten voor alle ver-
keer behalve voetgangers.

^» CoNSERVATION
AWARDS

Voor de zevende maal in successie zul-
len dit jaar de Britse Conservation
Awards uitgereikt worden.
Deze prijzen bestaan uit vier trofeeën
met een daaraan verbonden geldbe-
drag van f 6000,--. Deze prijzen zijn
bestemd voor individuelen en klein-
schalige organisaties, die zich intensief
bezighouden met verbetering en ver-
nieuwing van hun leefmilieu. Dit jaar
zullen de prijzen worden toegekend
aan projecten van beperkte omvang in
vier verschillende categorieën, te weten
stadsprojecten, natuurbescherming,
restauratie en jeugdprojecten.

De juryleden houden bij het beoorde-
len van de ingezonden projecten de
volgende criteria aan:

— welk effect heeft het project op de
leefomgeving;

— hoe groot is het enthousiasme van
degenen die eraan werken;

— is het een originele aanpak van een
reeds lang bestaand probleem of
biedt het een oplossing voor een
nieuw probleem;

— staat het te winnen bedrag inver-
houding tot de kosten van het pro-
ject en hoe zal het worden besteed;

— vormt het project een voorbeeld
voor andere Europese landen en
zou het project ook daar verwezen-
lijkt kunnen worden.

Uit deze vier winnende projecten zal
een hoofdwinnaar worden gekozen die
nog een extra geldprijs van f 15.000,--
ontvangt. Deze inzending dingt tevens
mee naar de titel 'European Conserva-
tion Project of the Year'.
Aanmeldingsbrochures kunnen wor-
den aangevraagd bij:
Conservation Foundation Nederland,
Postbus 7959, 1008 AD Amsterdam.
Tel. 020-38 19 56.
De definitieve sluitingsdatum is gesteld
op l september aanstaande.

Commissie Welzijn
betreurt opheffing
VSF
De commissie Welzijn vond het woens-
dag bijzonder spijtig dat de VSF (Vor-
dense Sport Federatie) is opgeheven.
'Jammer, ik vond de VSF wel een be-
langrijk orgaan. Ik hoop dat er in de
toekomst een dergelijk adviesorgaan
terugkomt', zo sprak wethouder mevr.
Aartsen (CDA). De commissie was met
de wethouder van mening dat een der-
gelijk adviesorgaan dan wel een breed
draagvlak moet hebben, anders heeft
het geen zin. WD-er Brandenbarg kon
zich overigens best indenken dat de
VSF het bijltje erbij heeft neergegooid.

'Verenigingen die grote investeringen
willen doen, wenden zich meestal toch
rechtstreeks tot het college', zo merkte
hij op.

Op zondag 3 juni is het Pinksteren. Ds.
H. Westerink hoopt 's morgens in de
Dorpskerk voor te gaan in een gezins-
dienst, die als thema heeft 'Zenden en
ontvangen'. Een aantal gemeenteleden
werkten mee aan deze dienst, waarin
ook het feit herdacht wordt dat de heer
en mevr. Eggink 25 jaar lang de Herv.
gemeente in Vorden als kostersecht-
paar hebben gediend. De gezinsdienst
voorbereidingscommissie nodigt u van
harte uit om deze feestelijke dienst mee
te maken.

Kerkenmorg^
Op maandag 4 juni — 2e Pinksterdag

— vindt er bij en in de Christus Ko-
ningkerk aan het Jebbinkeen kerken-
morgen plaats. In het ^^H van het
Willibrordjaar zal er ru^rr aandacht
aan de persoon van Willibrord worden
besteed, die 1300 jaar geleden het
Evangelie naar West-Europa bracht en
daarnaast zal natuurlijk ook aan het
Pinksterfeest aandacht worden be-
steed.
De kerkenmorgen begint instrumen-
taal met Sursum Corda. Daarna volgt
er een in-zing-dienst waarbij het thema
wordt ingeluid. Dit alles duurt een half
uur, waarna er een uitgebreide pauze
zal zijn van een uur waarin er allerlei
aktiviteiten plaatsvinden zoals:
Gespreksgroepen rond de vraag: wat
doen we met de erfenis van Willi-
brord?; lektuur over Willibrord, beel-
den over Willibrord, een stalletje over
het Conciliair Proces.
Er is een aangepast kinderprogramma
en koffie en thee. Na dit alles vindt er
een afsluitende viering plaats van een
halfuur waarbij elementen uit de pau-
ze worden meegenomen. Voorganger
hierbij is ds. K.H.W. Klaassens en mu-
zikale medewerking verleent het koor
Intercrist, o.l.v. Lucian Venderink-
Smeenk die ook de samenzang in deze
viering begeleidt.

Voor de wat ouderen zijn er zitplaatsen
en er is een crèche voor de allerklein-
sten. We hopen als gezamenlijke ker-
ken van Vorden weer wat inspiratie op
te doen, om samen te werken aan de
'Gemeenschap van de Heer'.
Willibrord was de grondlegger. Wie
Gods Boodschap de moeite waard
vindt, zal hem uitdragen en ook ande-
ren daaraan doen delen. We zullen er
samen over denken, hoe we dat het
beste kunnen. Dat alles is de bedoeling
van de kerkenmorgen. Bij slecht weer
vinden de aktiviteiten in de kerk plaats.

2 Jeugdcommissies
gaan samen
De twee commissies die zich in Vorden
al jaren bezighouden met jeugddien-
sten en andere aktiviteiten voor jonge-
ren hebben besloten met ingang van
deze maand de schouders gezamenlijk
onder dit werk te /etten. De interkerke-
lijke jeugdwerkgroep en de Hervorm-
de jeugddienstcommissie gaan samen
tot één Hervormd-Gereformeerde
jeugdwerkgroep.

'Het afgelopen jaar hebben beide
groepen Voordediensten georgani-
seerd. Wat dat betreft was het dus lo-
gisch dat we samen zouden werken',
legt het bestuur van de gefuseerde

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 3 juni Pinksteren 10.00 uur ds. H. Wes-
terink, gezinsdienst.
Maandag 4 juni 9.30 uur Oecumenische Kerk-
morgen van de Vordense kerken, bij Chr. Ko-
ning Kerk aan het Jebbink. Ds. K.H.W. Klaas-
sens m.m.v. Sursum Corda en koor Interchrist.

Geref. kerk Vorden
Zondag 3 juni 1e Pinksterdag 9.30 uur drs.
P.W. Dekker (openb. geloofsbelijdenis); 19.00
uur drs. P.W. Dekker.
Maandag 4 juni 2e Pinksterdag 9.30 uur drs.
K.H.W. Klaassens. Dienst R.v.K. in de Christus
Koningkerk.

R K Kerk Kranenburg
Zondag 3 juni 9.00 uur Eucharistieviering.
Hoogfeest van Pinksteren.
Maandag 4 juni 9.30 - 11.30 uur Kerkenmorgen
in Vorden.

RK kerk Vorden
Zaterdag 2 juni 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 juni 10.30 uur Eucharistieviering.
Hoogfeest van Pinksteren.
Maandag 4 juni 9.30 - 11.30 uur Kerkemorgen.
Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 juni Pastoor
Vrehe. Tel. 05754-291.

Huisarts 2-3-4 juni dr. Haas, tel. 1678. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk tus-
sen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen s.v.p.
boodschappen en dringende konsulten bij de
dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 2 juni 12.00 uur tot
dinsdagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
De gehele week avond- en nachtdienst van
19.00 tot 7.00 uur door dr. Noordkamp, tel.
1566.

Tandarts 2-3-4 juni G.M. Wolsink, Lochem, tel.
05730-56534.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

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

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden
SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

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

Tafeltje Dekje vanaf 5 juni mevr. Gille, tel.
2151 b.g.g. 1262. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

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

Stankmeldlngsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

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

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.
Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 3 juni 10.00 uur ds. C. Bochanen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 2 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 3 juni 10.00 uur Eucharistieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 3-4 juni Pastor
Vrehe, tel. 05754-291.

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

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

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

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-16.15
en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-12.00 uur.
Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

commissie uit. 'Als je hetzelfde doet,
waarom dan niet samen?' vonden we.
Voor sommige mensen was het ook
nogal verwarrend: door welke groep
werd een bepaalde aktiviteit georgani-
seerd?'

De commissies organiseerden namelijk
niet alleen Voorde- en andere jeugd-
diensten. Ook verzorgden zij jongeren-
gespreksavonden in de Voorde en 't
Achterhuus, filmavonden (o.a. de film
'Gandhi' werd door hen in Vorden ver-

toond), muziekavonden (bijvoorbeeld
het optreden van Thomas Rave in ba-
sisschool het Hoge) en andere aktivi-
teiten zoals de excursie naar het kloos-
ter 'De Slangenburg'.
Gezamenlijk gaat de nieuw ontstane
Commissie zich nu dus over zulke akti-
viteiten buigen. 'We zijn zelf erg en-
thousiast over dit samengaan', aldus
het bestuur. 'En we hopen dat het voor
wat meer duidelijkheid in het Vordense
Gereformeerd/Hervormde jeugdwerk
zal zorgen'.



H.B.C.

Zalencentrum, zelfs tot ca.
600 personen.

Kegel- en bowlingzaal,
waarin u gelijktijdig kunt

barbecuen, fonduen, enz.
Zo ook buffetten.

Tevens moderne schietkelder.

Scheggertdijk 10, Almen.
Tel. 05751-1296.

Lindese Proathoes
houdt op zaterdag 9 juni

KLOOTSCHIET-
TOERNOOI
Aanvang 13.00 uur.
Opgave vóór 7 juni:

tel. 05752-6421.

Cement bestellen
Harmsen Vorden

bellen
Tel. 05752-1486
35 zakken a 50 kg

f 11,75 per zak

20 zakken f 12,- per zak

per zak f 12,75

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

met
Televisie

reparaties
direct

liiiii' naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

H.B.C.

Voor al uw
HORECA-gebeuren:

Scheggertdijk 10, Almen.
Tel. 05751-1296.

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
AlbertCuypstraat27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

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

~ P interieuradviseur

fUlrf-Jpteferse
Rijksstraatweg 39"
Warnsveld. Tel. 05750-26132

In Vorden worden de mooiste huizen gebouwd in Plan Addinkhof.

Nu te koop:
luxueuze halfvrijstaande herenhuizen,

Met het Plan Addinkhof krijgt Vorden er een prachtige nieuwe wijk bij. Temidden
van veel groen worden hier 10 opvallend mooie, halfvrijstaande herenhuizen
met garage/berging gebouwd. Op een groot stuk eigen grond dat varieert
van 300 tot 390 m?. ~

Ruimbemeten en
superieure afwerking.
De totale inhoud is 510 m3. De L-vormige
woonkamer is circa 40 m2. Aangrenzend
ligt aan de tuinzijde de open keuken (voor-
zien van kookplaat en afzuigkap). Ook de
verdieping is heel royaal. Via de ruime over-
loop is de berging boven de garage bereik-
baar. De luxe badkamer is voorzien van
bad/douche, vaste wastafel en tweede
toilet. Daarnaast liggen drie slaapkamers.
Een vaste trap leidt naar de grote zolder-
verdieping. Hier hebt u alle ruimte voor een
vierde slaapkamer of voor hobby-, speel
of werkruimte. De c.v.-combiketel staat op
deze verdieping. Het afwerkingsniveau van

deze herenhuizen is kwalitatief zeer hoog.
Zo wordt voor de kozijnen en buitendeuren
hardhout toegepast. En aan de isolatie
wordt bijzonder veel aandacht besteed.

Kwaliteitsgarantie.
Dankzij de kwaliteitsgarantie van de
Stichting Reinbouw Garantiefonds hebt u de
grootste mate van zekerheid.

Prijzen.
Vanaf f 252.500,- v.o.n.
Als u reeds woont in de Gemeente Vorden
of u bent sociaal/economisch aan de
gemeente gebonden, geniet u voorrang.

Voor meer informatie:

rebo makelaardij
't Leihuis, Priesnitzlaan l, Laag Soeren

telefoon O 8330-27321

Marte,
tteeds doeltreffend l

Voor de vakantie

een echte jagerskijker

met hardgecoate lenzen.

Voor grotere lichtdoorlaat

en helder gezichtsveld

in de seloÉemerken:

Tasco,

Hertel & fcuss,

Jagermeister.

Vorden,
Zutphenseweg 9, Tel. 05752-1272

Wat is vijfjaar?
Als je vooruitkijkt, een heel eind.

Als je erop terugkijkt, niets.
Zo is het ons hier ook vergaan.

Vijf jaar zijn wij alweer in Vorden.
Voor ons een reden om u eens te

trakteren op een knallende
aanbieding.

FEESTAANBIEDING

Fijne verse worst
1 kilo O 5™
geldig donderdag - vrijdag - zaterdag

PINKSTERAANBIEDING

Botermalse Biefstuk
of Entrecöte

ONGEWOON LEKKER 250 gram 6,75

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 R,IO
Gemar. 6,75
Karbonades

4 betalen
VOOR DE BARBECUE

Gemar. Speklappen
1 kiio 9,90
Barbecueschijf
5 haien 4 betalen

SPECIALITEITEN

MOOI M ALS LAMS VLEES:

Lamsshoarma
500 gram

DINSDAG +
WOENSDAG

HOH gehakt 1 K.IO 7,95
Rundergehakt 1 yo 11,50

Magere Varkenslapjes 1 k.io 8,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

EEN GESLAAGDE BARBECUE; WIJ ZORGEN ERVOOR.

De praktijk van tandarts
HOUTMAN

is

gesloten van 31 me
t/m 8 juni 1990.

Spoedgevallen worden
waargenomen door:

tandarts Edens
tel. 1453

tandarts Haccou,
tel. 1908

tandarts De Kruit,
tel, 3372

i . ' i totale i r

verbouwings

groenten en fruit
kaas en noten

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

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag en zaterdag: 31 mei, 1 en 2 juni 1990

b e i e r c o m p l e t e r

UIT DE KAASKOELING:

Roombrie

60% 200 gram 2,95

Kernhemmer kaas

Pinksterprijs 100 gram l

dinsdag 5 juni
woensdag 6 juni: NIEUWE OOGST: geschrapte WorteltJGS 500 gram 1 ,50

(straks steken wij ons in een nieuw jasje]

kortingen
tot

op alle
dames- heren- en kindermode

ondergoed lingerie & nachtkleding
Modecentrum

Haal met Pinksteren iets lekkers in huis van
de Warme Bakker. U proeft wel waarom!

AANBIEDING
Weekend Taartje van 7,25 voor 6,75

Gevulde Roomboterkoek nu 4,75

Krenten of Rozijnenbrood van 4,20 voor 3,75
Wegens groot sukses nog één maal

15 gesorteerde broodjes 4,95

Zo vers is het alleen nog maar bij: TELEFOON 1373

X WARME BAKKER r\7 Ji

OPLAAT^
Waar je ruiken kan dat ie zelf bakt!

Ruurlo

INFORMATIE-
MORGEN

voor jeugdige sportvissers
in de sporthal "t Jebbink'

ZATERDAG 2 JUNI
9.30 uur

(zie elders in Contact)

OPENINGSTIJDEN:
ITU. t/m do. v. 4.00-18.00 uur ; v r i j . v. 4.00-21.00 uur;
/.it . v. 4.00-16.00 uur.

TEGELHANDEL en ZETBEDRIJF

mullcr-uordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

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



Een groot wonder,
een mensje teer en klein,
zorgt ervoor dat wij
voortaan metz'n vieren zijn.

Met grote blijdschap geven wij
u kennis van de geboorte van
ons dochtertje en zusje

llse Bertina Regine

Roepnaam

llse
Dick en Ina Regelink
Dennis

28 mei 1990
'Gr. Venhorstink'
Deldensebroekweg 2
7251 PLVorden

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

Marieke Hendrika

Wij noemen haar

Mariska
Jan en Gerrie
Teunissen-Ruiterkamp

28 mei 1990
Ruurloseweg 69
7251 LB Vorden

Bevoorrecht en dankbaar voe-
len wij ons met de geboorte
van onze vier zonen

Joost, Sjoerd,
Guus en Sander

en Geert is heel blij met zijn
broertjes.

Dick en Stiny Heuvelink

18 mei 1990
Geesinkweg 12
7231 RE Warnsveld

Bezoek graag alleen volgens
afspraak.

Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter en
ons zusje

Maaike
Harry en Wilma Draayer-

Nijendijk
Sander
Kim

23 mei 1990
Mulderskamp19
7251 EX Vorden

Wij zijn blij, want op 27 mei
1990, moet je horen, werd
onze dochter

geboren.

Anne

Jan en
Hedwig Keurentjes

Schoneveldsdijk 2
7251 LE Vorden

Langs deze weg willen wij al-
len bedanken, die de dag van
ons 40-jarig huwelijk, in welke
vorm dan ook, tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

W.Jansen
J.F. Jansen-

Pelskamp

Okhorstweg 7, Wichmond

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele gelukwensen,
bloemen en cadeaus, die ons
40-jarig huwelijksfeest tot een
onvergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Henk en
Mieneke Dimmendaal

mei 1990
Dorpsstraat 14, Wichmond

Langs deze weg wil ik ieder-
een hartelijk bedanken, die
mijn 90ste verjaardag in welke
vorm dan ook, tot een onver-
getelijke dag hebben gemaakt.

L Silvold-
Ellenkamp

Raadhuisstraat 17
7251 AA Vorden

Langs deze weg bedanken wij
ieder voor de vele cadeaus,
bloemen en kaarten die wij
mochten ontvangen voor ons
40-jarig huwelijk.

J.W. Denkers
G.H. Denkers-

Aberson

Vorden, mei 1990
Almenseweg 30

Mede namens mijn kinderen
wil ik u hartelijk danken voor
de vriendschap en het mede-
leven tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve
man

Albert Jan Koning
M. Koning-Memelink

Vorden, mei 1990
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Henk Aalderink
en

Joke Gosselink
gaan trouwen op donderdag 7 juni 1 990
om 10.30 uur in het gemeentehuis van
Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren van 1 6.30 tot
18.00 uur in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

juni 1990
De Haar 5
7251 CE Vorden
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IrV. Norde
en

J.B. Norde-Winkel
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1965 1 juni 1990

Zaterdag 9 juni wordt aan ons
kostersechtpaar

de heer en mevrouw Eggink
een afscheidsreceptie aangeboden na
een dienstverband van 25 jaar.
Een ieder die persoonlijk afscheid van
hen wil nemen wordt hiervoor in de
gelegenheid gesteld op
zaterdag 9 juni van 15.00-17.00 uur
in het Dorpscentrum te Vorden.

Namens de Ned. Herv. gemeente Vorden
deKerkvoogdij

Tevens willen wij dit gedenken in de dienst op
3 juni - Ie Pinksterdag - om 10.00 uur in
de dorpskerk.
Uw vrijwillige bijdrage voor het afscheidskado
Fam. Eggink kunt u storten op rek.nr. 36.64.33.997
bij de Rabobank Vorden
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Ook hiermee spaart
U voor die gratis bal.
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hopen op 11 juni a.s. samen met hun kin- Ce-
deren klein- en achterkleinkinderen hun -#-
60-jarig huwelijkte vieren.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 -
21.00 uur in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

Ruurloseweg 44
7251 LM Vorden

- -

H.E. Ruesink-Poorterman
"t Hemmershuis'

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00 tot
22.00 uur in Hotel-restaurant Leemreis,
Spalstraat40te Hengelo (Gld.).

juni 1990
de Horst 7
7251 PT Vorden
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Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat geheel onver-
wacht van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder en oma

Johanna Willemina
Arendsen-Waarlo

ECHTGENOTE VAN GOOSEN ARENDSEN

op de leeftijd van 66 jaar.

Vorden :
Zelhem :

Lelystad :
Borculo :

Zelhem :

Warnsveld :

Hengelo (Gld.) :

Hengelo (Gld.) :

Hengelo (Gld.) :

Vorden :
Vorden :

Lochem :

G. Arendsen
J.Arendsen
D. Arendsen-ten Dolle
H. Arendsen
G. Arendsen
J. Arendsen-Blaauw
S. Teunissen-Arendsen
B. Teunissen
A. Wolsheimer-Arendsen
H. Wolsheimer
D. Eenink-Arendsen
T. Eenink
W. Arendsen
H. Arendsen-Albers
J. Arendsen
E. Arendsen-Bulten
G. Arendsen
B. Arendsen
H. Arendsen-Bulten
B. Arendsen
B. Degenaars
en kleinkinderen

26 mei 1990
Berend van Hackfortweg 7, 7251 XB Vorden

De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze lie-
ve, zorgzame moeder en oma

Theodora Aleida
Besselink-Steenkamp

WEDUWE VAN B.J. BESSELINK

op de leeftijd van 62 jaar.

Kinderen en kleinkinderen

28 mei 1990
Stationsweg 21
7251 EL Vorden

De Avondwake wordt gehouden donderdag 31 mei
om 19.00 uur in de Parochiekerk Christus Koning, Het
Jebbink 8 te Vorden.
Aansluitend is tot 20.15 uur gelegenheid tot condole-
ren en afscheidnemen in het uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.
De gezongen uitvaartmis wordt gehouden vrijdag 1
juni om 10.30 uur in de Parochiekerk St. Antonius van
Padua, Ruurloseweg 101 te Kranenburg.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het pa-
rochiële kerkhof aldaar.
Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in Hotel Bakker aan de Dorpsstraat te Vorden.
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Met verslagenheid namen wij kennis van het plotse-
ling overlijden van

Doortje Besselink
Zij zal in onze herinnering blijven voortleven als een
lieve vrouw en een fijne vriendin.

Vorden, 28 mei 1990
Fam. Hartelman

Voor het weekendrecept:

Entrecöte
100 GRAM 2,59

(limousin -kwaliteit)

Let op de
aanbiedingen

met

w

Op zaterdag 9 juni hoop ik 85 jaar te wor-
den.

VERZORGING
UITVAART-

VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

Dit weekend EXTRA
voordelig:

Kalkoen-
biefstuk

100 GRAM 1 ,75
(gratis kruidenboter)

SPECIAL
FRANSE

RUNDERVINK
WERKELIJK
HEERLIJK!

100 GRAM 185

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag.

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

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

VLOGMAN
De Keurslager

Verstand van
lekker vlees

Zutphenseweg 16 - Vorden
Tel. 05752-1321

iflIIIIWIII

Ronde hals, korte mouw
3 modekleuren
normaal 19,95

alleen dit weekendEEN HEERLIJKE

HAZELNOOTSCHUIMTAART

voor

Echte Bakker Ufsscï
~~««MM rr

VAN ASSI
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

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

HOESJEUIJJE
'\, JE TWEEVE LEVEN VOOR?

TWEEDE? IK BEN AL
AAN M'N VERVE 70E.

TUINAANLEG EN ONDERHOUD

zijn vanaf heden bereikbaar
op het nieuwe adres:

Addinkhof 16

Tel. nr. 05752 - 2054 bgg. 3778

Addinkhof 16
7251 VG Vorden

Ben vertrouwd adres voor uw taaiste groet

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

dijk)?
BLOEMENSPECIAALZAAK

rmon Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van onze vader en opa

Harmanus Albartus
Pellenberg

hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u dankbaar voor de steun
en troost welke ons dit heeft
gegeven.

Uit aller naam:
Fam. Pellenberg

Vorden, mei 1990

DANKBETUIGING

Voor al uw blijken van medele-
ven tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa

Gerhard
Broekgaarden

betuigen wij U onze oprechte
dank.

H.C. Broekgaarden-
Brinkerhof

Kinderen en kleinkinderen

Tolweg 2
7251 PP Vorden

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS §

Wegens
vakantie

van 11 t/m 25 juni

Kapsalon BEERNING
Raadhuisstraat 11, Vorden, Tel. 1462



VOOR GEZELLIGE PINKSTERDAGEN

Een speciaal

PINKSTERBROOD
gevuld met noten en rozijnen

Gewoon Geweldig Lekker

BI J DE KOFFIE:

Sacher- en Cassataschnitt
VOOR EEN SPECIALE PINKSTERPRIJS!

't winkeltje in vers brood en banket

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

Elegante voetbedsandalet met soft leren banden die
ronduit verrukkelijk zit. Het dichte geleng biedt de
voet extra stevigheid. Solide fabrikaat.
JACOBS, dus made in Holland!

130-

Jacobs sho»

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 — tel. 1342
's maandags gesloten

Kwaliteit
Prima service
Blijvende nazorg
Eigen stoffeerderij
Eigen vervoer
Betaalbare prijzen
Binnenhuisarchitectuur
Gratis reservering
voor latere levering
Eigen gordijnatelier
Totaal 8000 m2 woonideeën

Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514
Eibergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190

Tijdens de Pinkstershow
SPEKTAKULAIRE AANBIEDINGEN
op alle afdelingen
* tapijtafdeling, 75 rollen op voorraad
* woningtextielafdeling
* klassieke en moderne meubelen

* slaapkamerafdeling

WATERBEDDENSHOW

TUINMEUBEL EN
ZONNEWERINGSSHOW

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

^T^é-;...•:< Vvx vv>

X
\_ de Timmer ieë

~~[_ RESTAURANT & CAFÉ

fof

*
Lochemseweg 16 Warnsveld tel. 05751-1336

m onze

BROEKENWE
Deze week geven wij op alle

Dames-, heren en kinder
lange of korte broeken

in spijker, katoen, terlenka, viscose, wol enz. enz. enz.

ZOEK MAAR UIT

10% KORTING
Loop even binnen want het loont de moeite

Natuurlijk voor
je opleidingen
naar:

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

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT

Alles voor de
Barbecue

Kip saté
in marinade
zie recept! ^» ,

per stuk dd CCIlt

DONDERDAG 31 MEI
MAZZELDAG

Braadworst
50% kip - 50% kalkoen
„zeermager" * -,*

500 gram 49dU

i.v.m.
winkelverbouwing
GESLOTEN van

5 t/m 20 juni

UW POELIER:

R. Robbertsen
Laarstraat 82 - Zutphen

Tel. 05750-17707

SABA'S
LAST MINUTE

l
ALLE
WEDSTRIJDEN
VOOR MAAR:

- SABA T 6345 VT
- 63 cm "Black Matrix" beeldbuis
- 2 x 1 0 watt stereo
- Teletekst met 4 pag. geheugen
- 40 voorkeurzenders
- Afstandsbediening met menusturing
- In bruin metallic of notenhout

149%
INSTALLATIEBEDRIJF

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

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Donderdag 31 mei 1990
52e jaargang nr. 9

Vorden in de ban van Tante Jo en
folkloristische optocht en festival Oom Ab Lettink geridderd

In grote getale was het publiek zaterdagmiddag op het Marktplein samengestroomd om toch maar
vooral niets te missen van het internationale folkloristisch dansfestival dat ter ere van de jubileren-
de 'Knupduukskes' werd gehouden'.

Tot hun grote verrassing werden vrijdag in de raadszaal van het gemeentehuis, de mede-oprichters
van de boerendansers het echtpaar Lettink-Florijn geridderd in de orde van Oranje-Nassau.

Het werd een prachtig kleurrijk
schouwspel waarvan het publiek met
volle teugen genoot. Het spits werd af-
gebeten door 't Olde Getrouw uit Vars-
seveld, dat danste en zong zoals dat
honderd jaar geleden ook plaatsvond.
Het 'Gao weg ie' met veel klompenge-
stamp op de houden vlonder ging er in
als koek.
De dansgroep uit het Deense Dudbjerg
pakte de toeschouwers direkt in door
op z'n hollands het liedje 'Ik heb m'n
wagen volgeladen met ouwe wijven' te
zingen. De Denen droegen kostuums
afkomstig uit alle delen van Denemar-
ken.
'Medioburgus' uit Middelburg met de
dames in zwarte schort en dito schoe-
nen brachten specifieke Zeeuwse boe-
rendansen. De 'Hoolter Daansers' uit
Holten, met haar 12-jarig bestaan de
jongste groep, bracht een klompen-
dans en zocht het verder in 'Pot met
bonen'.
Uiteraard ontbraken de 'Knupduuk-
skes' zelf ook niet, tijdens dit folklore -
festival. De 'Achtkastelendans', de
Frühlingsbode en de Almelose kermis
brachten de handen van het publiek
op elkaar.

De 'Drikusman' door de Achterhookse
Folkloredansers uit Ruurlo doet het
nog steeds, terwijl ook 'De Vier Win-
den' met hun dansen uit de vier wind-
streken van Vragender eveneens lieten
zien op het plankier uit de voeten te
kunnen.

De groep Grauholz uit Zwitserland die
middels de althoornblazers aan het be-
gin van het festival zich al hadden laten
horen, brachten een aantal dansen
specifiek op de wals geënt.

Vanuit de Luneburgerheide kwam de
dansgroep Scheesel het gebeuren in
Vorden opvrolijken. En hoe. Kompleet
met bruidsspaar een trouwerij op het
Duitse plattland met als ondersteuning
een Kapel die er een waar feest van
maakte.

'Sadauja'
De folkloristische show werd, zonder
de andere groepen tekort te doen, on-
getwijfeld gestolen door 'Sadauja' uit
Litouwen. Prachtige kledij, originele
muziekinstrumenten, de dames met de
Paasbloemen op en vooral veel zang.

Want zingen konden, de Litouwers.
Zelf hadden ze ook erg veel plezier in
hun optreden. Dat was duidelijk, te

Optocht
e aan het festival trokken

de deeanende groepen en de beide
plaatselijke muziekkorpsen 'Concor-
dia' en 'Sursuni Corda' in optocht
door de straten van Vorden. Leden van
de rijvereniging gingen de stoet vooraf,
terwijl ̂ V' Ab en'Tante Jo Lettink, sa-
men m^ffiet echtpaar Kamerling in de
koets, het gebeuren met een glimlach
gadesloegen. Overal veel publiek langs
de kant. Allemaal even vrolijk. 'De
Knupduukskes' hadden zichzelf op
deze 26e mei geen beter cadeau kun-
nen aanbieden.

Ook het verbroederingsfeest, vrijdag-
avond op de camping 'De Goldberg'
en de optredens van de buitenlandse
groepen op Villa Nuova, de Wehme,
Groot GrafFel en de campings droegen
bij tot een 'eensgezind' feest.

Uit handen van burgemeester E.J.C.
Kamerling kregen 'Tante Jo en Oom
Ab' de daarbij behorende versierselen:
de eremedaille in brons. Tante Jo en
Oom Ab respectievelijk 83 en 82 jaar
oud, stonden aan de wieg van de
oprichting van de Vordense boeren-
dansgroep in 1930. Sinds die tijd zijn
beiden aktief lid en hebben tot voor-
kort ondanks hun hog(4feftijd altijd
volop meegedanst. Ook^^rvulden zij
tal van bestuurlijke funkties. / i j be-
dachten ook de naam van de vereni-
gingen wel 'De Knupduukskes'.

Onder aanwezigheid van vertegen-
woordigers van de Knupduukskes en
dansgroepen uit Duitsland, Zwitser-
land, Denemarken en Litouwen werd
het vitale echtpaar door burgemeester
Kamerling uitgebreid in het zonnetje
gezet.
Tante Jo en Oom Ab lopen als een
rode draad door zestig jarig bestaan
van de folkloristische dansvereniging
heen. Een van de verdiensten van het
echtpaar vormt het feit dat het in 1953
het archief van de Knupduukskes op
poten heeft gezet. Voorzitter Wim

Dolphijn van de dansgroep was zeer
verguld met de koninklijke onderschei-
ding en kon zich geen betere bekro-
ning in hetjubileumjaar voorstellen.
De buitenlandse gasten verblijdden de
gemeente Vorden met diverse ge-
schenken. Zo werd burgemeester Ka-
merling een sjerp van Litouwse dans-
vereniging omgedaan en kreeg wet-
houder mevr. R. Aartsen een broche
opgespeld. Alle vertegenwoordigers
van de dansgroepen mochten daarop
een afbeelding van het gemeentehuis
in ontvangst nemen.

Albina Treviokaite uit
Litouwen te gast in Vorden
Albina (de moeilijke achternaam zullen we gemakshalve maar
even achterwege laten) spreekt perfect Engels. Niet zo verwonder-
lijk want deze sympathieke Litouwse is lerares Engels aan de Uni-
versiteit van Vilnius, de hoofdstad van Litouwen.
Zij is meegereisd met de dansgroep
'Sadauja' om namens de groep als tolk
op te treden. 'Sadauja' was hier in Vor-
den om aan het internationale folklo-
ristische dansfestival, t.g.v. het 60-jarig
bestaan van de Vordense dansgroep
extra luister bij te zetten.
Voor de uit circa 25 personen bestaan-
de groep een belevenis van jewelste. Al-
bina daarover: 'On/e groep bestaat
ruim 19 jaar en wij hebben van onze
nationale bond in de vorm van een bo-
nus deze buitelandse trip aangeboden
gekregen. Voor ons de eerste keer dat
we naar het buitenland konden. Een
groot feest. We zijn fantastisch ontvan-
gen en de mensen zijn allemaal zo
aardig. Het maakt allemaal erg veel in-

druk op ons', zo zegt Albina. Tijdens
het optreden van 'Sadauja' kon je de
vreugde van de Litouwers duidel i jk aan
hun gelaatsuitdrukking aflezen. 'Dal is
onze blijdschap', zo /egt Albina, die
over de s i tua t i e in haai eigen land niet
erg optimistisch is.

Systeem deugt niet
'Weet u, we zijn sinds een paar jaar
'geestelijk' vrij. We mogen denken en
zeggen wat we willen maar in de prak-
t i j k zijn we in ons doen en laten niet
vr i j . Dal we over een paar jaar onafhan-
kelijk zullen zijn geloof ik niet. Gor-
batsjov doet alleen maar valse beloften.
We geloven hem niet. Het systeem

deugt niet', aldus Albina. Wat haar het
meest verontrust is het feit dat de eco-
nomie in haar land hard achteruit gaat.
'De toevoer van olie, gas en benzine is
gestopt, met als gevolg dat de fabrieken
moeten sluiten en de werkeloosheid
toeneemt', zo zegt ze somber.
De leden van 'Sadauja' hebben zelf
nog geen last van werkeloosheid. Ze
werken allemaal bij hetzelfde bedrijf,
een electronika bedrijfin Vilnius.
'Gelukkig hebben we wel genoeg te
eten en te drinken. Ons land met z'n 3
miljoen inwoners (waarvan 600.000
mensen in de hoofdstad Vilnius wo-
nen) verbouwt gelukkig zelf veel. Maar
als de werkeloosheid nog meer gaat
toenemen en daardoor alles duurder
wordt vrees ik het ergste', aldus Albina
die opmerkt dat door de recentelijke
ontwikkelingen de Litouwers nog dich-
ter naar elkaar toegroeien. Voorlopig
zet Albina de zorgen voor een poosje
opzij en geniet zij volop van haar ver-
blijf in Nederland. 'Sadauja' zal vol-
gend weekend in Diepenheim deelne-
men aan een internationaal folkloris-
tisch festival t.g.v. het 25-jarig bestaan
van de 'Stedekei Daansers'.

Direkteur
'De Wehme' op weg
naar ruim
5000 gulden
Met nog een week te gaan is Willem v.d.
Vuurst, direkteur van het bejaarden-
centrum 'De Wehme' hard op weg om
de ruim 5000 gulden sponsorgeld bij-

een te lopen. Op woensdag 16 mei
startte hij in Pieterburen om van daar-
uit de Pieter Padloop richting Maas-
tricht te volbrengen. Totale afstand
468 kilometer.
Alvorens hij van start ging hadden
vrienden, bekenden etc. hem financië-
le toezeggingen gedaan, indien hij de
loop zou volbrengen. V.d. Vuurst wil
deze gelden voor zijn bejaardentehuis
aanwenden in de vorm van het organi-
seren van meer amusement voor de be-

jaarden en nog een aantal andere za-
ken waarvoor nu de gelden ontbreken.
Inmiddels heeft hij op zijn tocht ook
Vorden aangedaan en was de koffie-
pauze op 'De Wehme' maar wat gezel-
lig. Het lopen op zich gaat hem goed
af. 'Elke dag zo'n 25 kilometer. In Om-
men ben ik verdwaald en heb wat kilo-
meters omgelopen.
Af en toe wel een blaar, maar dat gaat
wel weer over', aldus v.d. Vuurst die op
5 juni in Maastricht hoopt te arriveren.



I.v.m. vakantie gesloten van 18 juni t/m 9 juli.
Mijn advies: Maak tijdig uw afspraak i.v.m. de drukte l

Gezichtsbehandelingen zijn al mogelijk vanaf f 31,90.
Produkten van: Lady-Esther, Dr. Renaud, JvG-make-up

erkend A nbos-schoonheidsspecialiste

dinsdag t /m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandag's gesloten

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

Voor al uw loodgieterswerk,

Lood- zink- en platdakbedekkingen,

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas en waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

0.02 crt. in Uw trouwring-jwwf,
GRATIS

Op Anfar betft U hvensiange
garantie op materiaal en

fabrikagefoutan.

C© juwelier _
• • * Zutphenseweg 5

siemennk VORDEN
OO Opt'lCiën Telefoon 1505

Voor goede
AUTO-rijleSSen BMW en Mazda automaat

AUTORIJSCHOOL

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

SCHOONMAAKBEDRIJF

D. HUURNEMAN

Voor schone ramen!!!
En verder
voor alle voorkomende
schoonmaakwerkzaamheden

Frederikseplein 72
7231 KH Warnsveld
Tel. 05750-26505

„ wordt óók schoon

O

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752-2637

installatiebedrijf Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

van gastoestellen en elektriciteitswerken

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink Ass.

Tel. 05430-18585.

Kleurplaat SuCoVo
Bakkerij Schurink, Boerstoel B.V., J.H. Willink,

te Vorden en Supermarkt Besselink te Wfchmond

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Müsli kruidkoek
gevuld met noten en rozijnen

'n ware delicatesse

DIT WEEKEND:

van 4,45 voor

't winkeltje in vers brood en banket

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

WEET U VR
Misschien zegt u "ja, voor het goede

doel". Maar achter dat "goede doel" gaan bij
het Rode Kruis talloze gezichten schuil. De
gezichten van hen die vragen om hulp.

Dan praten we in Nederland alleen al over
enkele tienduizenden mensen. Mensen die
dringend hulp"angepast vervoer of hulp in de
thuissfeer nodig hebben. Mensen die alleen
met hulp van Aderen op vakantie kunnen of
het'Contact met de buitenwereld kunnen
behouden.

Ook buiten Nederland wordt het Rode
Kruis dagelijks geconfronteerd met wanhopige
gezichten. Er zijn ontelbaar velen die het
slachtoffer zijn van natuurgeweld, mensen die
in conflictgebieden leven en slachtoffer worden
van oorlogsgeweld; mensen die honger lijden.
Ook zij vragen om hulp.

Al deze mensen rekenen erop dat er
anderen zijn die zich hun lot aantrekken,
die willen en kunnen helpen. Zij rekenen op
u en ons.

Voor hen vraagt het Rode Kruis u om een
gift, bijvoorbeeld door een accept-giroformu-
lier m te vullen of, als u een giftenenvelopje
ontvangt, uw bijdrage daarin te doen. U kunt
ook, voor zover van toepassing, intekenen op
een lijst of gewoon iets m een collectebus
stoppen.

Alvast bedankt!

De collecteperiode loopt van
28 mei t/m 10 juni 1990.

GIRO 6868
T.N.V. HET NEDERLANDSE RODE KRUIS DEN HAAG

Het Nederlandse Rode Kruis
Postbus 28120
2502 KC 'S-GRAVENHAGE

Deze advertentie is aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden.



Wist u dat

Janny

ook kan koken op zondag?

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zetteregels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• Wegens te duur feest
GROTE KLEDINGVERKOOP
a.s. zaterdag 2 juni om 10.00
uur op het marktplein te
Vorden.

• GEVRAAGD:
op tuinbouwbedrijf vakantie-
werkers voor de maand
augustus.
Van Amerongen, Vorden.
Tel. 05752-6408.

• TE KOOP:
'Marlboro' Zündapp, bj. '83.
Tel. 05753-1756.

• TE KOOP:
dragende gelten en beste
dekrijpe gr. y. beren.
D. Lettink, Vorden.
Tel. 05753-1526.

• TE KOOP:
4 goed onderh. clubjes eiken
met gebloemde kussens.
J. Rijkenbarg, Manpadweg 1,
Ruurlo. Tel. 05736-1272.

• TE HUUR GEVRAAGD:
wijde omg. Ruurlo-Vorden/ook
in agrarisch gebied, 150 m2

bedrijfsruimte evt. met wo-
ning.
Schone werkzaamheden.
Brieven onder nr. 1-1.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE HUUR of
TE KOOP GEVRAAGD:
zomerhuis/recreatiewoning
voor perm. bewoning.
Achterstallig onderhoud geen
bezwaar.
Brieven onder nr. 1 -2.
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
diverse soorten koolplanten
en perkplanten en stamboek
Swifter dekrammen.
A. Schouten, Zutphenseweg
89. Tel. 1504. Vorden.

• GEVRAAGD:
zelfstandige hulp in de huis-
houding voor 2 morgens per
week in juli en augustus.
Tel. 05752-6753.

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

FYSIOTHERAPIE
en

VOETREFLEX-
ZONEMASSAGE

op haptonomische basis

Voor afspraak:
E. Warlam.

Tel. 05752-2701.

H.B.C.

Gezellig dineren in ons
rustieke restaurant.

Zie onze uitgebreide
menukaart.

Scheggertdijk 10, Almen.
Tel. 05751-1296.

aguAsport
regenpakken

lekroond door hel Ministerie van Verkeer
in Waterstaat Het meest verkochte
egenpak van Nederland Het pak met de

WAPEN EN SPORTHANDEL

iWartens
ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Nog steeds
planttijd!
Bij tuincentrum Vorden zijn de
meeste planten in pot gekweekt, de
zogenaamde containercultuur.
Dat wil zeggen dat deze planten
gedurende de hele zomer gekocht
en geplant kunnen worden.

Bij tuincentrum Vorden geven ze
dan ook 100% garantie op de
hergroei.

weekaanbieding:

3 Bloemheesters
Keuze uit vele soorten

3 Dwerconiferen
Keuze uit vele soorten

£n steeds volop perkgoed
scherp geprijsd!

Tot ziens bij:

15,-
15,-

WORDEN
Ruurloseweg 65" Vorden Tel. 05752-3671

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af dinsdag 5 juni 1990 voor eenieder ter gemeentese-
cretarie ter inzage ligt het door Gedeputeerde Staten
van Gelderland bij besluit d.d. 17 mei 1990, no.
RG90.8674-RWG/G5208 onherroepelijk goedgekeur-
de bestemmingsplan 'Vorden-Kom Gemsterrein
1990, no. 1' (herinvulling zuidelijk gedeelte voormalig
GEMS-terrein in het dorp).

De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

Dit weekend
zijn ze er weer

Wie?
de

PINKSTERKRONEN

Bij Banketbakkerij

J. Wiekart
Tel. 1750

RrrrÉzend
akkelijk:
betalen
met de
uscaid.

De Pluscard van de Spaarbank maakt uw leven
een stuk gemakkelijker. U betaalt - waar u ook
bent - eenvoudig met uw handtekening. Alles:
een diner in een restaurant, een nieuwe CD of...
een paar babyschoentjes.

De Pluscard geeft u ook zekerheid. Zo kunt
u 24 uur per dag rekenen op internationale hulp-
verlening. En met de sleutelringservice komen
verloren sleutels weer veilig bij u terug. Alles bij
elkaar kost dat u maar f. 40,- per jaar. Heel 3Élt
trekkelijk, nietwaar?

Maar u kunt de faciliteiten ook nog uit-
breiden. Voor slechts f. 5,85 per maand profiteert
u van de Pluscard Select Services. Een compleet
pakket van services en diensten waarmee u
houder van de Pluscard kunt genieten van
extra voordelen. De Shopping Service bijvoor-
beeld, wairmee u via de telefoon al gauw tiental-
len tot honderden guldens bespaart op de aan-
schaf van bijvoorbeeld een nieuwe tv, wasma-
chine, computer, een set tuinstoelen en noem

Pluscard:

Grrrenzeloos betaal- en
reisgemak, inclusief uit-
gebreide hulpverlening.

Prrrompte sleutelring-
service:
verloren sleutels worden
netjes terugbezorgd.

Pluscard Select Services:

Rrrrazendsnelle Shop-
ping Service, voordelig
kopen via de telefoon.

Vliegreizen tegen de
scherpste tarieven.

Grrratis 4x per jaar het
Pluscard Select Services

maar op. Alles tegen gegarandeerd de laagste prij-
zen. Zelfs vliegreizen boekt u tegen het scherpste
tarief. En u krijgt een gratis abonnement op het
Pluscard Select Services Magazine.

Meer informatie? Ga dan even langs het
dichtstbijzijnde kantoor van de Spaarbank of
gebruik de bon.

de pluspunten van de Pluscard spreken mij wel
aan. Graag ontvang ik meer informatie.

. m/vNaam:
Adres:

Postcode:
Plaats: i

Telefoon:

In een envelop zonder postzegel zenden aan:
Bondsspaarbank Centraal on Oostelijk Nederland, >

LUdeling Marketing Antw.nr. 1130, 7300 VB Apeldoorn, ü
mm mm •• i— mm mm mm mm mm mm i

Magazine.

De Bondsspaarbank doet meer voor eigentijds betaalgemak.
spaarbank

Jansen & gal j j j
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie
autoglasservice
leenauto gratis etc.

Rijksstraatweg 91 - WARNSVELD
ir 05750-22816

1GÏJB

deTimmerieë
RESTAURANT & CAFÉ

fam. Maalderink

Lochemseweg 16 7231 PD Warnsveld tel O5751 -1336

PINKSTERMENU
geserveerd vanaf 16.00 uur.

Gerookte kipfilet met
honingdressing

Kalfssnitzel gevuld met brie
geserveerd met diverse garnituur

Verse aardbeien met slagroom

32,50 p.P.

ORANJE
FLEURT
ITALIË

Wij Nederland,
maar dan met de kwast

Bel ons voor een
vrijblijvende prijsopgave.

BERTPARDIJS
Lankhorsterstraat 12, 7234 SR Wichmond. Tel. 05754-842

ALLE RIJBEWIJZEN

rijschool
GROENEVELD

BEL NU:
05735-1788

RIJSCHOOL GROENEVELD
OS735-T7BB

Droogte...
Voor al uw tuinpompen, sproeiers, bronnen, slangen,
toebehoren en goede adviezen moet u zijn bij

INSTALLATIETECHNIEK G.H.J.
Lindeseweg 19
VORDEN *
Tel. 05752-6730/6480

Paardenpension
'Peppelenbosch'
Ben & Eefke Wagenvoort

Larenseweg 3
Vorden
Tel. 05752-2340

* Bosrijke omgeving
* Verlichte

buitenbakken
* Weidegang
* Grote stallen
* Prettige sfeer en

redelijke prijs
Nu ook paard- en ponyrijles.

Wij hebben nog steeds volop keus in:
Terracotta potten * Perkplanten * Tuinplanten

Ook voor interieur beplanting,
modern bloemwerk, alsmede
"eigen gecombineerde boeketten"
bent U bij ons aan

H ET adres

etc.

^

loembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 « 05752-1508 - Fax 05752-3070



Ajax winnaar internationaal
Sorbojeugdvoetbaltoernooi

Het Amsterdamse Ajax is voor de eerste keer in Vorden winnaar geworden van het internationale
Sorbo-jeugdvoetbaltoernooi.
De Amsterdammers met hun speelse
ploeg waren superieur. Alle wedstrij-
den werden gewonnen. De winnaar
van vorig jaar Feyenoord werd zelfs
met 4-0 weggespeeld. Het was dit keer
voor de vijfde achtereenvolgende maal
dat de jeugdafdeling van de W 'Vor-
den' dit toernooi organiseerde. Voor
het eerst kon 'Vorden' zijn gasten in de
nieuwe akkomodatie ontvangen. De
meningen waren unaniem: een prach-
tig komplex, waar menig club in het
betaalde voetbal zijn vingers bij kan af-
likken.

Buitenlandse clubs
vielen tegen
Wat betreft de sportieve kant van het
toernooi viel de inbreng van de buiten-
landse clubs, met uitzondering van
Hertha BSC uit Berlijn, tegen. Het
Weense Vienna en Ikast uit Denemar-
ken plaatsten zich zelfs niet voor de fi-
nalepoule en moesten in de eindrang-
schikking genoegen nemen met de
plaatsen 5 en 6.
Henk de Jonge, jeugdmanager van
'Vorden' en de man die dit internatio-
nale toernooi destijds van de grond til-
de, met daarbij een jaarlijkse financiële
injektie van het Sorboconcern was
eveneens teleurgesteld over de kracht
van de twee buitenlandse ploegen.
'Niet qua discipline of om organisato-
sche redenen. Wat dat betreft waren
zowel Vienna als Ikast fijne gasten. Wat
betreft het spelpeil blijkt de Neder-
landse jeugd van 12-14 jaar met kopen
schouders boven deze ploegen uit te
steken. Het is inderdaad de vraag of de
teams voor volgend jaar weer worden
uitgenodigd. Je moet er natuurlijk wel
rekening mee houden dat een C-team
jaarlijks van kwaliteit kan verschillen',
zo zegt Henk de Jonge. De organisatie
had voor dit toernooi de pech dat An-
derlecht uit Brussel door een interne

communicatie niet in Vorden aanwezig
kon zijn.
'Vorden' houdt overigens wel rekening
met de wensen van de Nederlanse
clubs Ajax en Feyenoord. Henk de Jon-
ge: 'Niet dat zij bepalen wie er hier ko-
men spelen, maar zij geven ons wel aan
welke clubs er in hun 'plaatje' passen.
Hertha BSC vinden beiden een prima
club. Die komt volgend jaar dan ook
zeer zeker in Vorden terug. Uit België
wil men graag Anderlecht of Club
Brugge of indien mogelijk beiden. Wat
betreft deelname uit Duitsland zal ver-
der een keus gemaakt worden uit clubs
als HSV Hamburg, FC Koln, Bayem
Leverkusen e.d.', zo zegt De Jonge.

Andere formule
De lering die uit dit toernooi is getrok-
ken is volgens Henk de Jonge dat vol-
gendjaar voor een andere formule zal
worden gekozen. Dit keer waren er
twee poules met uiteindelijk een finale-
poule en een verliezerspoule. Het na-
deel hiervan was dat na Ajax-Feye-
noord de andere wedstrijden in feite al
niet meer van belang waren. Volgend
seizoen zullen er eerst kruisfinales wor-
den gespeeld, gevolgd door een finale.
Zo zie je maar datje nooit te oud bent
om te leren', aldus Henk de Jonge. Tij-
dens de evaluatiegesprekken waren de
deelnemende clubs kort en bondig:
'Een perfekte organisatie in Vorden'.
Na het spelen van de volksliederen
opende de wethouder van sportzaken
mevr. Aartsen zaterdagmorgen het
toernooi. 'Fijn dat de internationale
jeugd elkaar hier kan ontmoeten. Een
geweldig stukje Vorden-promotie waar
ik als wethouder erg blij mee ben', al-
dus mevr. Aartsen. Mevr. Poelgeest,
dochtervan president directeur Jac. H.
de Jong reikte zondagmiddag na af-
loop van het toernooi de prijzen uit.
Voorzitter Jan Rouwenhorst bracht

Henk de Jonge en zijn medewerkers
dank voor de organisatie. De beide
plaatselijke muziekkorpsen 'Concor-
dia' en 'Sursum Corda' verleenden
deze toernooidagen muzikale mede-
werking. Over beide dagen gerekend
woonden zo'n 3500-4000 personen
het toernooi bij.

Uitslagen
De uitslagen van de zaterdag gespeelde
wedstrijden in poule A waren: Ikast-
Feyenoord 0-4; Vorden-Hertha 0-2;
Hertha-Ikast 5-0; Feyenoord-Vorden
5-0; Hertha-Feyenoord 0-2; Ikast-Vor-
den2-l.
Eindstand: l Feyenoord 6 punten; 2
Hertha 4 punten; 3 Ikast 2 punten; 4
Vorden O punten.
Uitslagen poule B: Vienna-KNVB se-
lek. teai^fcelderland 0-3; De Graaf-
schap-Aj^r 0-3; Ajax-Vienna 11-0;
KNVB-de Graafschap 1-1; Ajax-KNVB
1-0; Vienna-De Graafschap 1-0. Eind-
stand: l Ajax 6 punten; 2 KNVB 3; 3
Vienna l^y )e Graafschap l punt.
Ajax, FejJP»ord, Hertha en het KNVB
selektieteam speelden zondag een hal-
ve competitie in de finó-lepoule. De uit-
slagen waren: Feyenoord-KNVB 2-0;
Hertha-Ajax 0-2; Ajax-Feyenoord 4-0;
KNVB-Hertha 1-4; Ajax-KNVB 3-1;
Feyenoord-Hertha 1-0. Eindstand en
winnaar van het toernooi Ajax 6 pun-
ten; 2 Feyenoord 4 punten; 3 Hertha 2;
KNVB O punten. Vienna, Ikast, De
Graafschap en Vorden speelden een
halve competitie in de verliezerspoule.
De uitslagen waren: Ikast-De Graaf-
schap 1-0; Vorden-Vienna 4-0; Vienna-
Ikast 1-0; De Graafschap-Vorden 1-0;
Vienna-De Graafschap 3-0; Ikast-Vor-
den 1-1. Hierdoor eindigde Vienna in
de eindrangschikking op de vijfde
plaats; 6 Ikast; 7 De Graafschap, 8 Vor-
den.

SPORT- nieuws

De Graafschap
oefende tegen
Vorden
Een selektie van 'De Graafschap' speel-
de maandagavond een oefenwedstrijd
in en tegen Vorden. Deze ontmoeting
trok een redelijk aantal toeschouwers.
Doel van deze wedstrijd was dat de
Doetinchemers enkele aanwinsten of
toekomstige aanwinsten wilde testen.
Zo b.v. de goed spelende Jeroen Kiep-
man van F.C. Twente en Danny ter Ste-
ge van Zwolse Boys.
Bij Vorden werden ook twee spelers
'geprobeerd'. Gert Verbeek afkomstig
uit het tweede en Peter Jansen uit de
A-junioren.
Vorden gaf in deze wedstrijd goed par-
tij maar moest uiteindelijk toch tegen
een beter spelend De Graafschap een
0-5 nederlaag incasseren. Toch had de
thuisclub via Jansen, Rouwenhorst en
Verbeek nog een paar kansjes. Het
kleine beetje geluk dat nodig is ontbrak
helaas.
Dat gold eveneens voor de goed spe-
lende Hoevers. Bij rust was de stand O-1
door een doelpunt van Art Langeler.
Dezelfde speler scoorde na rust nog
twee maal. Gert Verbeek schoot in
eigen doel terwijl de laatste goal gepro-
duceerd werd door Dick Linde. Bij Vor-
den keepte Wim Harms voor rust en
Edwin Bekker na de thee.

'De Snoekbaars'
De hengelvereniging 'De Snoekbaars'
hield voor de tweede keer dit seizoen
een wedstrijd voor haar jeugdleden.
Het aantal deelnemers bedroeg 14. Er
werden 22 visjes naar boven gehaald
met een totale lengte van 322 cm.
De uitslagen waren: l H. Jansen 6
stuks-89 cm; 2 J. Korenblek 5 stuks-81
cm; 3 R. Nijenhuis 3 stuks-43 cm.
De volgende wedstrijd vindt plaats op
zaterdag 9 jun i.
Aan de tweede wedstrijd voor de se-
niorleden namen 24 personen deel die
in de Veengoot 13 vissen vingen met
een totale lengte van 273 cm. De uitsla-
gen waren: l W. Vreeman 3 stuks-79
cm; 2 Fr. van Zeeburg 2 stuks-38 cm; 3
G.M Eggink 2 stuks-38 cm.
De volgende wedstrijd is zondag 10
juni.

Sportvissen
Een leuke ontspanning en genieten
van de natuur. De schoolvakanties zit-
ten er weer aan te komen voor onze
jeugd en vele vissertjes zullen weer
naar de waterkant gaan om te probe-
ren een visje te vangen.
Helkaas moeten wij als sportvisser con-
stateren dat dit niet altijd op een even
sportieve wijze gebeurd. Vaak is dit on-
kunde van onze jeugdige vissertjes en
daar willen wij als hengelsportvereni-
ging proberen iets aan te doen, door
hen die wel eens gaan vissen wat meer
informatie over de hengelsport te ge-
ven.
Daarom organiseren wij op zaterdag 2
juni een voorlichtingsmorgen in de

sporthal "tjebbink'. Een ieder die daar
belangstelling voor heeft is van harte
welkom. U hoeft geen lid te zijn van
onze vereniging. Wij zullen dan probe-
ren jullie wat te vertellen over het ge-
bruik van hengels, het maken van tuig-
jes, maar wat het allerbelangrijkst is,
hoe je het gevangen visje moet behan-
delen en wat voor visje je hebt gevan-
gen.
Ook zullen wij jullie, door middel van
afbeeldingen, laten zien welke vissen er
allemaal in onze wateren leven. Voor
ieder sportvissertje geldt toch hetzelf-
de, hoe meer je er van weet, hoe meer
plezier je er aan beleeft.
Wij hopen dan ook dat veel jeugd a.s.
zaterdag in de sporthal aanwezig zal
zijn. Wanneer je reeds in het bezit bent
van een hengel en verdere materialen
breng dat dan ook mee (zie adverten-
tie).

LRen
PC De Graafschap
Op 24 mei zijn de ponyruiters naar La-
ren geweest. De volgende amazones
behaalden een prijs: Suzanna Hart-
man met Alferdy 4e prijs L2-dressuur
121 punten. Nicole Douma met Mixi
2e Ll-dressuur 129 punten. Mariska
Steintjes met Brenda 4e B-dressuur
121 punten. Elke Oldenhave metjap-
peloup 3e B-dressuur met 124 punten.
Op dezelfde dag was een concours
voor de paarden in Twello. Hier be-
haalde Wim Lenselink met Grando de
6e prijs in de Ll-dressuur met 121
punten, Saskia Vreman behaalde in de
M l-dressuur met Ricardo de 3e prijs
met 128 punten.

Veel wedstrjden
straten-
volleybaltoernooi
In de sporthal 't Jebbink zijn de eerste
wedstrijden van het Rabo-Dash straten-
volleybaltoemooi gespeeld. In totaal
82 partijen. Inmiddels zijn de eerste
poulewinnaars bekend: Poule A: Het
Hoge, poule B: 'Harten Zes A', poule
C 'De Herberg l', poule D 'Het Stroo
2'; poule E 'Fiasco l', poule F 'Het
Stroo l', poule G 'Boetiek 32', poule N
'De Zeilers', poule M 'Wessanen', pou-
le O 'Het Wiemelink', poule P 'H.K.
van Gelreweg'.

Op 28 mei worden de laatste wedstrij-
den van de eerste ronde gespeeld. De
nummers l en 2 van elke poule gaan
over naar de A-poule, terwijl de overige
een plaats krijgen in de B-poule. Speel-
dagen 29 mei, 5 en 9 juni. De finales
zijn zaterdag9juni.

PVVorden
Leden van de PV Vorden hebben deel-
genomen aan een wedvlucht vanaf
Etempes. De prijzen werden gewonnen
door J. Eulink l; G. Oldenhave 2; G. en
H. Boesveld 3-5-7-9; C. Bruinsma 4; H.
Stokkink 6; J.F. Schaufeli 8 en MJ.
Bruggeman 10.

RTV-nieuws
Peter Makkink begint zich
thuis te voelen tussen amateurs
Peter Makkink zijn naam komen we
steeds vaker tegen in de uitslagen van
wielerkoersen in Midden en Oost Ne-
derland.
De jonge Vordenaar uit de ploeg van
Aannemersbedrijf Peters, de clubspon-
sor van de RTV, is steevast te vinden bij
de eerste 10 als het gaat om de zgn.
kerktoren rondjes. Zo ook afgelopen
zondag in de ronde van klein Zwitser-
land nabij Amersfoort liet Makkink
zien dat er terdege rekening met hem
moet worden gehouden als het gaat bij
de verdeling van Prijzen en Premies,
want de tijd dat wielrenners nog voor
taarten en rookworsten reden ligt ver
achter ons. In Amersfoort werd hij uit-
eindelijk 10e. Junior Ralf Vos weet ook
wat het betekend prijsrijder te zijn. Za-
terdag werd de stijlvolle coureur 8e in
Rhenoy en zondag ging de ren naar
een zeer sterk bezette juniorwedstrijd
in het West-Duitse Recklinghausen,
meestal staan er dan zo'n 200 renners
aan het vertrek. De RTV-coureur werd
keurig l Ie.
Rudi Peters moest zaterdag in het
Overijsselse Delden in een kamikaze
sprint de eer laten aan Jan Posthuma
uit Weerselo. Peters werd tweede. Vete-
raan Aart van Leeningen reed een
4-daagse etappewedstrijd in Rheinland

Westfalen. Hij beëindigde deze wed-
strijd als 32e. Harrie Eggink werd bij
een recreanten wedstrijd in Steenwij-
kerwold 8e.

Hemelvaartsrit 'De
Graafschaprijders'
Voor de Hemelvaartsrit (orientatierit)
welke de VAMC 'De Graafschaprijders'
donderdag organiseerde bestond een
goede belangstelling. De start vond
reeds 's morgens plaats bij café-restau-
rant Schoenaker aan de Ruurloseweg.
De rit was uitgezet door Louis de Boer
en Herman Cortumme, terwijl Bert Re-
gelink na afloop de prijsuitreiking voor
zijn rekening nam. De uitslagen waren:
A-klasse: l W.D. Wisselink, Ruurlo 94
strafpunten; 2 J. Luiten, Hengelo 124;
3 G. Versteege, Hengelo 152.
B-klasse: l P.J. Reinders, Zutphen 77
strafpunten; 2 G. te Veldhuis, Halle
191;3G.J.Eskes,Best245.
Toerklasse leden: l E. Horsting, Vor-
den 100 strafpunten; 2 R. Scheffer,
Zweeloo 160; 3 G. van Veldhuizen,
Warnsveld 161.
Toerklasse niet-leden: l M. Maalde-
rink, Toldijk 121 strafpunten; 2 G J.
Bergsma, Ruurlo 128; 3 J.W. Susel-
beek, Aalten 157. Aanmoedigingsprijs:
M. Polman, Lichtenvoorde. Op 15 juli
organiseert 'De Graafschaprijders' de
Achtkastelenrit. De jubileumrit vindt
plaats op 14 oktober.

Vordens Tennispark
De strijd is gestreden... de kampioenen en degradanten zijn bekend. Vreugde aan de ene en wat
verdriet aan de andere kant.
Er gingen zeven lange competitiewe-
ken aan vooraf. Slechts a.s. woensdag
en donderdag zullen de laatste partijen
van dit competitieseizoen worden ge-
speeld. Al met al kan VTP terugzien op
een geslaagde competitieperiode. Wel-
licht had er hier of daar nog een extra
kampioen uit kunnen komen, maar
aan de andere kant mag men tevreden
zijn met de inzet van vele van de com-
petitiespelers!
Er zijn ook nog wat kampioenen te hul-
digen, want wie had er nu verwacht dat
er dit seizoen nog wel twee damesteams
kampioen zouden worden. Werkelijk
een fantastisch resultaat, en de dames
mogen nogmaals 5 juni trachten hun
kampioenstitel om te zettenin wellicht
promotie naar een hoger^Bkisse. Het

Ie damesteam zal gaan strijden voor
een plaats in de 2e klasse en het 2e da-
mesteam voor een plaats in de 3e klas-
se. Veel succes toegewenst.

Dinsdag damescompetitie
Beckson l-Vorden dames l 0-6 (Vor-
den kampioen); Vorden dames
2-Beum l 5-1 (Vorden kampioen);
Vorden dames 3-Ruurlo 4 4-2.

Woensdag junioren competitie
Vorden mix jun. 1-Mallumse Molen
4-1; De Maten l-Vorden jongens
(cat.2) 3-3.

ZMterdagcompetitie
Vorden jun. mix l-de Stoven l 1-4;
Vorden mix l-'t Elderink l 2-3; Zut-
phen 4-Vorden mix 2 2-3; Zelhem
l-Vorden mix 3 4-1; Vorden mix
4-Schuursbergen l 3-2; Vorden heren
l-De Kei 10-6.

Zondagcompetitie
Groenlo 1-Vorden jun mix l 3-5;
Sprenkelaar l-Vorden heren l 0-6;
Vorden heren 3-Welgelegen l 0-6;
Vorden mix 1-Vego 5 6-2; Vorden mix
2-Ruurlo31-7.

V.Ln,r. Gerrie Ubink, Caroline van de Meer, Pat van Tongeren, Betsy BielawskL Jammer genoeg ontbreekt Henny Coppiëns die wel
4x heeft meegespeeld.

Dames II team kampioen
V.Ln.r. AnnieHolsbeeke, MartineDas, ChristienBos, InekeBesselinh
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Verwijten WD:

lastenverzwaring aan'
Fraktievoorzitter E. Brandenbarg (WD) verweet het college dins-
dagavond dat zij in haar programma voor de komende jaren te
gemakkelijk een aantal lastenverzwaringen aankondigt. 'Behalve
de reeds aangekondigde 10 procent verhoging van de OGB is er
thans ook sprake van de invoering van een riool- en
toeristenbelasting. We willen best offers brengen voor bijvoor-
beeld riolering buitengebied, maar ik vind dat we de verhogingen
in het algemeen binnen de begroting moeten zien te vinden', zo
stelde Brandenbarg.
Hij toonde zich bevreesd voor nog
zwaardere 'aanslagen' voor de burger.
'College ik waarschuw u hiervoor', zo
sprak hij. De liberaal wees erop dat de
burger met betrekking tot milieumaat-
regelen de komende jaren toch al een
forse aderlating moet ondergaan. 'Het
minimum beleid, welzijnsplannen, het
gaat allemaal steeds meer kosten. Pas
dus op de geldmiddelen. Wij zullen u
kritisch blijven volgen', aldus Branden-
barg tot het college.

Onterecht
CDA fraktievoorzitter A.H. Boers vond
de WD verwijten onterecht. 'Ik be-
strijd uw opvatting dat het college te
gemakkelijk aan lastenverhoging
denkt. Het collegeprogram ademt niet
de geest dat een extra aanslag op de
burger wordt gelegd', aldus Boers.
Hij wees op een aantal dingen die nog
op stapel staan zoals de herinrichting
van de kom van het dorp, verkeers-

opleiding, het instand houden van het
zwembad, riolering buitengebied. 'Al-
lemaal nieuwe zaken die veel kapitaal
zullen vergen. De WD heeft nooit te-
gen gestemd', zo merkte hij op. Boers
wees op de behoefte van strukturele
dekkingsmiddelen.
Wethouder W.M. Voortman (P.v.d.A.)
deelde de zienswijze van de CDA frak-
tievoorzitter. 'Door allerlei oorzaken
krijgt de gemeente minder inkomsten.
Willen we het bestaande beleid in stand
houden dan ontkom je niet aan de in-
voeringvan een aantal belastingen. De
riool- en toeristenbelasting vormt zelfs
niet een volledige compensatie. We
moeten spoorslags nog naar andere
middelen zoeken', aldus de wethouder.

Onderzoek naar
vitaliteit kastanje
De raad van Vorden ging dinsdaga-
vond met het collegevoorstel akkoord
om 2850 gulden beschikbaar te stellen

om de vitaliteit van de kastanje nabij de
N.H. Kerk te onderzoeken. De
CDA'ers Lichtenberg, Bouwmeister en
mevr. Tolkamp stemden tegen.
Naar aanleiding van vragen van
WD'er Brandenbarg deelde wethou-
der Voortman mede dat het onderzoek
zal uitwijzen welke stappen het college
verder wenst te nemen.
'Het uitgangspunt is handhaving van
de boom mits dit zinvol is in relatie tot
de kosten en dit in verhouding tot
nieuwe herinplant', aldus Voortman
die eventueel herinplanten van een
nieuwe boom op 10.000 gulden schat-
te.
De raad stelde 57.000 gulden beschik-
baar voor de' aanleg van parkeerha-
vens, trottoir en openbaar groen langs
de Overweg.
Naar aanleiding van opmerkingen, vo-
rige week in de commissies, deelde wet-
houder Voortman (P.v.d.A.) mede dat
het college het 'oude' plan weer heeft
opgepakt d.w.z. het aanleggen van
drempels in deze weg. 'De Gems heeft
geen bezwaar, mits de brandweer het
bedrijf goed zal kunnen bereiken', al-
dus Voortman.

WD-er Brandenbarg die door het aan-
leggen van drempels het nut van trot-
toirs niet zo zag zitten kreeg van burge-
meester Kamerling te horen dat de be-
woners van de Overweg daar zelf om
hebben gevraagd. 'Trottoirs waarbor-
gen de veiligheid van de wandelaar', zo
sprak burg. Kamerling.

40-jarig jubileum KPO
Vierakker-Wichmond
40 jaar oud, 40 jaar jong. Dit was het thema van de KPO, die
zondag 27 mei haar 40-jarig jubileum vierde. In de goed bezette
kerk vierde men de Eucharistieviering die geheel op het werk van
de KPO was gericht. Frater Broekman gaf aan het eind de tekst
mee. Het gaat niet om hoeveel wij doen, maar met hoeveel liefde
wij iets doen.
De opbrengst van de speciale collecte
tijdens de viering was bestemd voor een
vrouwenproject in Mali (Afrika).
Aansluitend op de kerkdienst was er re-
ceptie in het Ludgerusgebouw. Tijdens
deze gezellige receptie werden er 11
dames gehuldigd met hun 40-jarig lid-
maatschap. Mevr. Peters-van Aken, af-
vaardiger door het Hoofdbestuur,
sprak de dames lovende woorden toe.
Zij waren toen de inzet geweest van wat
nu een bloeiende vereniging is. Zij
overhandigde de jubilarissen een oor-
konde. Tevens werd hun een bloemetje
aangeboden. Mevr. Aartsen-den Har-
der, wethouder van Vorden, sprak na-
mens het gemeentebestuur.
40 Jaar geleden lag het voor vrouwen-
vereniging en gemeente anders, men
heeft tegenwoordig met elkaar te ma-
ken, men is zich bewust van de plaats in
de maatschappij, ook wat het milieu
betreft, de vrouw heeft eigen waarde.
De goede contacten van de KPO met
gemeente Vorden zijn daar een voor-
beeld van. Mevr. Aartsen sprak de wens
uit dat in de toekomst de KPO een

bloeiende vereniging mag blijven met
goede contacten met gemeente Vor-
den. De heer Helmink sprak namens
de ABTB.
Mevr. Sikkens vertegenwoordigde de
Vrouwenraad en gaf uitleg van wat zij
zoal doen. Zij wenste de KPO veel suc-
ces en inspiratie toe. Mevr. Schoena-
ker, oud-voorzitster, bedankte namens
de 11 jubilerende dames. Tot slot
bracht Jubal muzikale hulde aan de
feestvierders, 's Avonds was er bij 'Den
Elter' een gezellige avond voor de le-
den met hun echtgenoten. Door de
oud bestuursleden werden de afgelo-
pen 40 jaar onder de loup genomen.
Met zang en voordracht passeerde elke
lOjaar afzonderlij k de revue.
Mevr. Arends-Coenen sprak een dank-
woord namens alle leden voor alles
deze dag geboden. De voorzitster
mevr. Oessanen-Rouwenhorst dankte
in haar slotwoord een ieder die op wel-
ke wijze dan ook hard meegewerkt
heeft tot het slagen van hetjubileum in
het bijzonder, in het bijzonder de wer-
kers van het eerste uur.

Kleurwedstrijd
Onlangs zijn op alle basisscholen
kleurplaten uitgedeeld aan alle basis-
schoolleerlingen. Een aantal kinderen
heeft de mooie kleurplaten al ingele-
verd. Deze kleurplaten kunnen worden
ingeleverd bij de volgende zaken: Bak-
kerij Schurink, Loodgietersbedrijf Wil-
link, Boerstoel BV te Vorden en Super-
markt Besselink te Wichmond. Men
kan deze kleurlaten nog t/m 8 juni
inleveren bij bovenstaande adressen.
Op zaterdag 23 juni organiseert de ju-
bilerende muziekvereniging Sursum
Corda een vrolijke middag voor de
jeugd van Vorden. Alle kinderen zijn
dan van harte welkom in het Dorpscen-
trum, waar ze gratis kunnen genieten
van een optreden van de muzikale
clowns 'de Martelli's'. Het ligt in de be-
doeling dat Sursum Corda van te voren
een kleine rondtocht door het dorp
maakt. Tevens wordt op deze middag
de uitslag van de kleunvedstrijd bekend
gemaakt. De inzendingen worden in 4
cat. verdeeld t.w.: groep l, 2 en 3 van de
basisschool, cat. 2 groep 4 en 5 van de
basisschool, cat. 3 groep 6, 7 en 8 van
de basisschool, cat. 4 13 jaar en ouder.
De kleurplaten zullen door een des-
kundige jury worden beoordeeld. De-
genen die nog geen kleurplaat hebben

(vooral 13-jarigen en ouder) kunnen
op bovenstaande adressen nog een
kleurplaat halen. In iedere cat. worden
3 geldprijzen beschikbaar gesteld (f
25,—, f 15,— en f 10.--). Kom op en
doe mee aan deze feestelijke wedstrijd
en kom op 23 juni naar het Dorpscen-
trum!! (Zie advertentie).

Vrouwenclub
Medler
Dinsdag ̂ Bmei vertrok men met 57
dames naar Mierlo in N.B, waar men
op de Stoeterij 'De Aardborsthoeve'
werden begroet met koffie en gebak.
De huifkarren stonden klaar en na de
koffie ginÉfenen per huifkar een tocht
maken d^^de Kempen. Toen men te-
rug kwam op de'Stoeterij stond er de
koffietafel klaar, wat men zich goed liet
smaken. Hierna ging de reis via Eind-
hoven (waar men kon winkelen) naar
Best naar het klompenmuseum De Pla-
tijn. Men kreeg te zien hoe de klompen
gemaakt werden vroeger, maar ook
hoe het nu gaat, wat wel de moeite
waard was. Het laatste doel was restau-
rant het Witte Huis in het plaatsje Zee-
land, waar een heerlijk diner wachtte.
Zo kwam aan deze gezellige dag een
einde en ging men weer richting Med-
ler.

Bibliotheeknieuws
Nieuwe aanwinsten:
Andriesse, Emmy-De wereld van Van
Gogh; Bloemen uit de kelder-Negen
kunstenaressen van rond de eeuwwis-
seling; Bosschert, Mickey-Ik zal nooit
meer blij zijn; Broeke-Bruins, Ine-Ten
eenzame hoogte; Harrer, Heinrich-Te-
rugkeer naar Tibet; King, Stephen-
Duistere krachten; Kleine gids voor de
Nederlandse sociale zekerheid; Kouwe-
naar, Gerrit-Volledig volmaakte oneet-
bare perzik; Le Poncin, Monique-Geef
te denken: praktisch geheugentrai-
ning; Leonard, Maurice-Het leven van
Kathleen Ferrier; Ondernemen met
mensen: strategisch keuzen rond 'hu-
man resources'; Popjaar 1989-1990;
Ruitenburg, AJ.-Public relations; Si-
mon Rivas, Francisco-Het rapport
Mancini; Soest, Marjo-Andermans ziel;
Teuschi, Karl-Florida; Wesseling, Jan-
neke-Alles was mooi; een geschiedenis
van de Nulbeweging; Wiggins, Marian-
ne-John Dollar.

'De Deurdreajers' Avondvierdaagse
Karnavalsvereniging 'De Deurdreajers'
houdt dinsdag 5 juni in de Herberg
haar jaarvergadering. Johan Engberts,
president en Martin Westerik voorzit-
ter van 'De Deurdreajers' zullen die
avond aftreden.

Beide heren stellen zich niet meer her-
kiesbaar. Tevens zal op deze jaarverga-
dering het programma voor het ko-
mende karnaval besproken worden.

Klootschiettoernooi
Het 'Proathoes' te Linde organiseert
zaterdag 9 juni een klootschiettoer-
nooi voor verenigingen, bedrijven, fa-
milies etc. Iedereen kan aan dit evene-
ment meedoen. Men kan /.ich vanaf lie-
den bij het Proathoes opgeven.

Evenals vorig jaren zal Gymnastiekver-
eniging 'Sparta' ook dit jaar de avond-
vierdaagse organiseren.
De avondvierdaagse zal zijn op
25-26-27 en 28 juni a.s. De heer van
Zeeburg heeft vier prachtige routes
uitgezet, zodat de wandelaars volop
kunnen genieten van de natuur rond-
om Vorden.
De start van de avondvierdaagse zal
elke avond plaatsvinden bij de openba-
re basisschool. Op de vierde avond ko-
men de routes uit bij school 'Het
Hoge'. Vandaar zal er een optocht van
de deelnemers door het dorp gaan. De
muziekverenigingen Sursum Corda en
Concordia zullen op deze avond voor
de muziek zorgen.
l' kunt zich opgeven bij: Wilma Koers,
van Brainei en straat 11 en bij Mieke
Linnenbank, het Kerspel 21.

Aspirant ledenwerk
Jong Gelre
In het kader van het aspirant leden-
werk organiseert de afdeling Vorden
van Jong Gelre vrijdagavond l juni een
wedstrijd klootschieten tegen de aspi-
rant leden van de afdeling Wamsveld.
Men vertrekt vanaf het Dorpscentrum.
Het aspirant ledenwerk wordt na de va-
kanties op vrijdag 7 september weer
opgepakt met een gezellige spel- en
kennismakingsavond.

Galeriek
Riek Schagen
Riek Schagen stelt haar studio 'Gale-
riek' aan de Nieuwstad, beide Pinkster-
dagen voor het publiek open. Onder
meer kan een fraaie kollektie gouaches
en olieverfschilderijen bezichtigd wor-
den.

Plattelandsvrouwen
De dames van de NBVP hebben dins-
dagmiddag een fietstocht gehouden
waaraan door 38 dames werd deelge-
nomen. Bij café Schoenaker op de Kra-
nenburg werd een pauze ingelast, met
als verrassing een bezoek aan het
klooster op de Kranenburg.

'De Graafschap'
verhuist
Met ingang van l juni a.s zal de afd.
Vorden van de Stichting voor Maat-
schappelijke Dienstverlening 'De
Graafschap' verhuizen. Vanaf l juni
kan men de medewerkenden als volgt
bereiken:
Gezins-/bej aardenverzorging: me-
vrouw W. ten Broeke en mevr. W. Broe-
ze zijn op werkdagen 's morgens tele-
fonisch bereikbaar onder nr.
05753-3136. Correspondentie-adres:
Stichting 'De Graafschap', GV/BV afd.
Vorden, Postbus 65, 7255 ̂ Hengelo
GLD. Bezoekadres: Kasd^^laan 15,
Hengelo GLD.
Alpha-hulpverlening: Mevr. K. Altena
is op dinsdag en donderdagmorgen
bereikbaar onder telefoonnr.:
05753-3948. Correspon^fc|tieadres:
Stichting 'De Graafschap'^Kl. Alpha-
hulpverlening, postbus 65, 7255 ZH
Hengelo GLD. Bezoekadres: Kastanje-
laan 15, Hengelo GLD.
Algemeen Maatschappelijk Werk:
Mevr. M. Kersten is op werkdagen 's
morgens bereikbaar onder telefoonnr.:
05752-2129 (ongewijzigd). Adres:
Stichting 'De Graafschap', afd. AMW,
p/a Het Dorpscentrum (kamer 26),
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
In verband met de verhuizing is Kan-
toor Vorden op donderdag 31 mei a.s
de gehele dag gesloten. In dringende
gevallen kan men contact opnemen
met het centraal kantoor te Hengelo,
tel. 05753-2345.
Mogelijk veroorzaakt de verhuizing
enige overlast; men vertrouwt op be-
grip hiervoor.

Zie voor tijden, kolom weekenddiens-
ten.

AGENDA
MEI:
30 Bejaardenmiddag, Vierakker-

Wichmond.

JUNI:
l Open Tafel, SWOV.
5 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
5 Open Tafel, SWOV.
7 BejaardenkringVorden.
7 HVGWichmond, slotavond.
8 Open Tafel, SWOV.
9 Rommelmarkt, postduivenver.

Vorden op het Marktplein.
9 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.

10 de Snoekbaars, seniorwedstrijden.
10 Fancy-fair, Vierakker.
11 t/m 14 Fietsvierdaagse, afstanden

20 en 35 km. Start café-restaurant
'De Herberg'.

12 Open Tafel, SWOV.
15 Open Tafel, SWOV.
19 Open Tafel, SWOV.
19 Soos Kranenburg, Gymnastiek.
19-20-21-22 Zwemvierdaagse Vorden.
22 Open Tafel, SWOV.
23 Kindeifeestmiddag, Sursum Corda

in Dorpscentrum.
23 de Snoekbaars, jeugdwedstrijden.
25-26-27-28 Avondvierdaagse Sparta,

Vorden.
26 Stertocht, Muziekverenigingen in

het Dorp (Sucovo).
26 Open Tafel, SWOV.
27 Bejaardenmiddag, Vierakker-

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

Zwemver.

Eerste en Tweede
Pinksterdag
De Wiersse
opengesteld
Op zondag 3 en maandag 4 juni zijn de
tuinen van De Wiersse te Vorden open-
gesteld voor het publiek — de zeven
dagen van openstelling in het jaar zijn
zodanig gekozen dat zij samenvallen
met de hoogtepunten in het park en in
de 16 ha grote tuinen.

Begin juni bloeien de rhododendrons
in de schaduw van het jonge groen van
hoge beuken en eiken in de romanti-
sche wilde tuin, de gele lis en de dagle-
lies langs de oevers van de vijvers, de
weidebloemen in het ouderwetse gras-
land naast de beek en de voorj aars-
planten in de verdiepte tuin, in de bor-
ders en langs de pergola.

Openstelling: De Tuinen van De
Wiersse zijn open op zondag3juni (Ie
Pinsterdag) en maandag 4 juni (2e
Pinksterdag).

WEEKEND»
RECEPTEN
POEUERS

Kipsaté
600 g kipfilets, l dlketjap benteng manis,
l tl djahé (gemberpoeder), l dl ketjap
benteng asin, l tl knoflooksap, l tl sam-
ba! oelek, 2 tl bruine basterdsuiker, l el
olie en satéprikkers,

Meng alle ingrediënten en voeg hier
aan de kleingesneden kipfilets toe. Ma-
rineer de kip gedurende ca. 12 uur en
laat deze vervolgens goed uitlekken.
Steek de kip aan stokjes en grilleer
deze. Serveer hierbij pinda- of kerrie-
saus.

Tip: Gebruik ook eens balletjes kipge-
hakt in langwerpige of ronde vorm,
kippelevers, stukjes ui, stukjes paprika,
stukjes ananas en champignons.
Gameer de kipsaté met geraspte kokos.
Serveer de kipsaté eens bij de lunch of
met nasi of bami.

Dit recept is bestemd voor 4 personen.

Onderzoek ouderen nadert
voltooiing
De gemeente Vorden heeft door de Stichting Gelderland een on-
derzoek laten houden onder 55-plussers. Van de 285 vragenlijs-
ten die in september 1989 door enthousiaste vrijwilligers zijn
verspreid, is 80% terug ontvangen. De resultaten daarvan zijn
inmiddels verwerkt.
Als vervolg daarop worden in de
maand juni groepsgesprekken gehou-
den. Daarvan zijn 150 ouderen aange-
schreven om per dorp in een kleine
groep te praten over wat ouderen zelf
vinden van wonen en voorzieningen in
Vorden. Vrijwilligers van de Stichting
Welzijn Ouderen helpen bij het orga-
niseren van de bijeenkomsten, die on-

der leiding staan van de Stichting Gel-
derland.
Het onderzoek zal naar verwachting in
de loop van de zomer worden afge-
rond. Met behulp van het onderzoeks-
rapport hoopt de gemeente Vorden
het ouderenbeleid in de toekomst be-
ter af te kunnen stemmen op wensen
en verlangens van 55-plussers.

rolitievaria GROEP VQR1>EN

Een snelheidscontrole op dinsdag 22
mei op de Zutphenseweg buiten de be-
bouwde kom leverde 6 processen-ver-
baal op. In totaal zijn 284 auto's ge-
controleerd.

Op woensdag 23 mei werd door een
inwoner van Zutphen afval, waaronder
ook klein chemisch afval, gedumpt in
een bosperceel langs de Boshuisweg.
De man werd hiervoor bekeurd.

Op vrijdag 25 mei rukte de brandweer
uit voor een brandje aan een schuur
aan de Zutphenseweg. Bij schilder-
werkzaamheden had de schuur brand
gevat.

In de nacht van vrijdag op zaterdag jl.
werd door nog onbekenden ingebro-
ken in een loods aan de Insulindelaan.
Mogelijk zijn de daders gestoord in
hun werkzaamheden omdat zij goede-
ren hebben achtergelaten.

Vrijdagavond is door een onbekende
man, gekleed in een blauw kort jack
met witte mouwen voor een groot be-
drag aan kleding gestolen vanaf een
kledingrek aan de Burg. Galleestraat.
De dader is weggelopen in de richting
van het Jebbink. Eventuele getuigen
worden verzocht zich in verbinding te
stellen met de politie.

Bij een aanrijding zondagmiddag op
de Ruurloseweg ter hoogte van de
Schuttestraat raakte een 74-jarige in-
wonervan 's-Heerenberg licht gewond.
Hij reed met zijn auto achterop de
auto van een 26-jarige inwoner van
Brummen, die op de Ruurloseweg
voorgesorteerd stond om de Schutte-
straat in te rijden. Beide voertuigen
raakten zwaar beschadigd.

Op dinsdag 29 mei moest een 18-jari-
ge inwoner van Vorden zijn bromfiets
voor een ritje op de rollentestbank af-
staan aan de politie, omdat het ver-
moeden bestond dat de bromfiets op-
gevoerd was. Dit bleek inderdaad het
geval. De jongeman kreeg ook hier-
voor een proces-verbaal.

Gevonden voorwerpen: herder; recep-
ten en kalender op schrift gesteld; 2
bankbiljetten van f 10,—; bril (bruin
montuur en dubbele focus); plastic tas
met 2 paar schoenen, maat 35 en 39);
fotocamera merk Yashica; zilveren
halsketting met plaatje 'Daniëlle';
autosleutel 'Toyota'; roodT-shirt; sleu-
tel merk 'Viro'; huissleutel nr. 27; bos
sleutels aan lang metalen koord; arm-

bandje met 8 oud zilveren ronde scha-
kels met klavertje 5; wieldop Toyota;
bruin etuitje met fietssleuteltje en
abussleuteltje; camera 'Canon'; zilver-
kleurige munt met afbeelding poeze-
kop ter grootte van een rijksdaalder; 2
Opel sleutels; Heidewachtel (zwart/
wit); een pop; Labrador/herder.

Verloren voorwerpen: gouden arm-
bandje met 3 bolletjes; damesfiets
merk 'Rivel'; rood/wit reparatiedoosje
t.b.v. fietsband; accu tb.v. foto-appara-
tuur; rode oma-fiets (vermoedelijk ge-
stolen); 1.blauwe portemonnee inh.
bankpas; zilveren halsketting met gro-
ve schakels; bouvier zwart/bruin met
halsband; zwart lederen portefeuille
inh. bankpas lx f 100,—, 2x f 550,—,
lx f 25,— en lx f 10,— en nog klein
geld; zwarte damesfiets merk Gazelle;
zwarte portomonnee f 100,—; wandel-
stok; goudkleurige bril; 2 bankbiljetten
f 100,—; blauw spijkerjasje; gouden
dasspeld met briljant; lapjeskat met
vlooienband; zwarte dames hand-
schoen linker model; Lips huissleutel
aan metalen ring; groene PTT brieven-
bus zonder paal; sleutelbos met sleu-
tels en blauwe naampl.; Rabobankpas;
grijze portomonnee f 13,— en 2 pasjes;
blauw-witte buggy; sleutelbos met han-
ger 'Barendsen' 3 sleutels; fazanten-
kooi; electronisch fiets kilometer teller;
fototoestel 'Minolta'; zwarte porto-
monnee f45,- en treinpasje; gouden
armband; zilveren schakelarmband
met 2 kinderkopjes 'Marscha en An-
nick'; gouden armband met fijne ron-
de schakeltjes; gouden polshorloge
'Porta'; bruine knipportomonnee
f 45,-; gouden oorknopjes voorstel-
lend een roosje; grijs/rode poes; huis-
sleutel aan beige draadje; donker grijze
portomonnee f500,— a f600,— en re-
keningen; gouden schakelarmband
met penning waarop afbeelding 'Ken-
nedy'; bruine knipportomonnee met
bank- en Makropas.

Openbare fietsenverkoop
Rijkspolitie Vorden
Op zaterdag 9 juni a.s tussen 9.00 en
12.00 uur worden de aangetroffen fiet-
sen welke al geruime tijd gestald zijn
bij het buro van de Rijkspolitie te Vor-
den openbaar verkocht.
De verkoop vindt plaats achter het
buro aan de Raadhuisstraat 5 te Vor-
den. Belangstellenden worden ver-
zocht niet via de voordeur, doch via de
poort aan de linkerzijde van het buro
te komen.



Het Wilde Westen herleeft
in Slagharen

Vanaf Hemelvaartsdag herleeft het 'Wilde Westen' in het Ponypark Slagharen. Cowboys en india-
nen te paard voeren dagelijks shows op waarin gebeurtenissen uit het Wilde Westen levensecht
worden gebracht.

New Mexico. Daar is hij tot de konklu-
sie gekomen dat de konditie van de
cowboy vergelijkbaar is met die van een
topsporter. Reden waarom hij hoge
eisen stelt aan de akteurs. Ook inves-
teerde het Ponypark Slagharen vijf mil-
joen gulden in een grootscheepse re-
novatie en verfraaiing van het park. Bo-
vendien werden attrakties aangekocht,
die speciaal gemaakt zijn voor kinde-
ren van 2 tot Gjaar. Het Ponypark Slag-
haren verwacht voor het komende sei-
zoen één miljoen bezoekers.

Voor deze nieuwe attractie investeerde
het Ponypark ruim anderhalf miljoen
gulden. Ónder andere werd een de kor
gebouwd, waardoor de bezoeker zich
waant in een stand in het Wilde Wes-
ten. Ook werden prachtige paarden
aangekocht, die de trots vormen van de
westernshow. 'Met deze show is voor
ons een lang gekoesterde wens in ver-
vulling gegaan. De cowboys, indianen
en paarden passen uitstekend in ons
park', aldus Henric Bemboom, woord-
voerdster van het Ponypark Slagharen,

en zij vertelt verder. 'Voordat het ech-
ter zo ver was, hebben wij nogal wat
onderzoek en voorbereidingen ge-
daan'.
De regie van de shows wordt gevoerd
door Mare Grégoire, een neef van de
bekende akteur Guus Hermus. Hij ver-
bleef voor het Ponypark een halfjaar in
de Verenigde Staten. Daar bestudeerde
hij speelstijl, decorbouw en kledinguit-
rusting. Naast de beroemde Universal
Studio in Los Angeles bezocht hij de
vermaarde rodeo van Alburquerque in

Stichting Ham-Party
gaat weer uitpakken!
De Stichting Ham-Party heeft in de
loop der jaren een reputatie opge-
bouwd met het organiseren van bij-
zondere feesten. Voor deze zomer
heeft de Stichting drie grote evene-
menten op haar programma staan:
Het tuinfeest 'Ham-Party 9' op 9 juni;
het 'Aqua-festijn' op 7 juli, en het tro-
pisch spektakel 'Beach-Party* op 18
en 19 augustus.

BeachrParty
Het Garaibische strandfeest, dat vorig
jaar ruim 3000 bezoekers trok, wordt
dit jaar een tweedaags festijn voor jong
en oud. Op 18 augustus is er 's mid-
dags een uitgebreid kinderprogramma
met kermisattrakties, kinderboerderij,
luchtkastelen, playbackshow, optreden
van de mimi-speler Hakim (bekend
van Sesamstraat) etc. 's Avonds veel
show, zang en dans in Caraibische s t i j l
met o.a. een kleurrijke Braziliaanse
dansgroep, de fakir Kitty Hagen, de
9-persoons formatie Tropical Gang-
sters, de reggae-band Malangu, de
tweeling Tropical Kxotica, percussie-
band Samba Manguera, etc. etc. Afge-
sloten wordt met een fantastisch sier-
vuurwerk boven het sfeervol aangekle-
de meer. Zondagmiddag is er in de
grote tent van 900 vierkante meter (!)
een compleet feestprogramma met op-
tredens van o.a. Anita Meyer, het show-
orkest JLS-Showband uit België, zan-
geres Caroline (van Mai-Tai) en uit
l ,i( htenvoorde de KGB-band.

Aqua-festijn
Op 7 juli een 'waterfeest' bij het open-
luchtzwembad te Vorden. Eigenlijk een
soort popfestival met*optredens vanju-
lya Lo'ko Band en de formatie Catfever
etc. In het zwembad (dat prachtig
wordt uitgelicht met o.a. onderwater-

verlichting) show en spektakel. Sfeer-
volle terrassen, meerdere bars en eet-
stands en een prachtige omgeving vor-
men een passende aankleding.

Tuinfeest Ham-Party
De negende editie van het tuinfeest
'Ha.m-Party' is op zaterdag 9 juni a.s.
De organisatie heeft twee unieke bands
weten te contracteren: 'Boh-Foi-Toch'
and 'Nancy works on payday'. De op-
tredens vinden plaats op een boven het
zwembad gebouwd podium, bij kaïn-
peerboerderij Wagenvoort aan de
Dennendijk 12 te Warnsveld. (t.o. we-
grest. De Boggelaar). Er worden zo'n
600 bezoekers verwacht. 'Boh-Foi-
Toch' bestaat uit Jan Manschot (ex-
drummer van Normaal), Hans Keu-
per, Willem te Molder en Ferdi Jolij.

De muziekstijl van Boh-Foi-Toch is
overvalste dialect-rock /.anger/schi ij-
ver/troubadour Hans Keuper vervult
de centrale rol met zijn accordeon in
dit vrolijke kwartet. Hans is als leraar
verbonden aan het Ulenhof College te
Doetinchem. In zijn vrije tijd houdt hij
/ich bezig met schrijven en muziek. Als
zanger 'troubadour' verwierf hij grote
bekendheid door zijn optredens en
zijn tweewekelijkse bijdrage aan 'Urn
de Meddagpot' van Omroep Gelder-
land. Hij publiceerde gedichten en ver-
halen in verschillende uitgaven en is
redacteur van het dialecttijdschrift 'De
Moespot'. Op drums jan Manschot, de
ex-drummer van Normaal, kan het
spelen nog niet laten. Tegenwoordig
werkzaam als verslaggever en inter-
vieuwer van Omroep Gelderland, en
daarnaast bezig met het organiseren
van festvivals zoals het Achterhoek
Gala en de onlangs gehouden Rock 'n
Roll Dag in Harfsen. Nog een oudge-
diende van Normaal: Ferdi Jolij, de
rappe gitarist, is op het tuinfeest Ham-
Party te bewonderen. Bassist Willem te
Molder completeert het viertal. Een
druk baasje, die Willem; wekelijks te

horen als kwismaster bij Omroep Gel-
derland ^Éprblijfplaats onbekend'),
daarnaasWBs leraar tekenen op de
Havo, en bestuurder van de Citroen
HY-t lub. De/e vier muzikale 'muske-
tiers' zullen ongetwijfeld zorgen voor
een vrolij^^eslaagd feest.
Als lioot^B heeft de stichting Ham-
Party de band 'Nancy works on payday'
gecontracteerd. Een project van zan-
ger Alex Siegers en pianist/orgelist
Ward van Groenland, waarin zij /ich
uitleven in bewerkingen van nummers
van o.a. Lee Dorsey, Ray Charles en
zichzelf. Als 7-mans formatie (uitge-
breid met een blazerssectie) ligt in alle
gevallen de nadruk op lef, spanning en
dynamiek. Na een toer van enkele we-
ken door Zwitserland is Nancy works
on Payday weer in ons land en dat is
maar goed ook. De band is er één om te
koesteren. Nancy heeft vanaf de eerste
tonen het publiek in zijn groep en
houdt dat tot het laatste moment vol.
De groep speelt blues, gospel, soul en
rock, met het pophart op de juiste
plaats.
Het speelplezier en de knappe uitvoe-
ringen van covers en eigen materiaal
werken zo aanstekelijk dat je wel een
houten klaas moet zijn om stil te kun-
nen blijven staan. Drijvende kracht van
Nancy is de al eerder gememoreerde
Siegers, een podiumdier pur sang. Kii-
rend, schreeuwend en grappend stuwt
hij de groep naar grote hoogten. De
andere zes leden zorgen voor een lek-
kere ontspannen sfeer, waarbij gekke
bekken trekken en op keyboards dans-
en tot de mogelijkheden behoren.
Want bovenal is Nancy een dansband,
zonder dat dat ten koste gaat van de
impact van de nummers.

Deze band is zijn geld dubbel en dwars
waard. Voor velen was Nancy Works on
payday op het vorigjaar gehouden Kei-
festival in Lichtenvoorde de beste act
van die avond. Kortom, een band om
van te smullen...
Te zien en te horen op zaterdag 9 juni
a.s. op het tuinfeest Ham-Party.

SPORT-metm*

Dammen
Damnacht
In de nacht van woensdag 23 op don-
derdag 24 mei werd in zaal d'Olde
Smidse door DCV de vijfde damnacht
van Vorden gehouden. Dit jaar waren
alle deelnemers in een groep onderge-
bracht. Voor de verdeling van de prij-
zen werden drie klassen aangehouden.
Per klasse waren drie geldprijzen,
mede modelijk gemaakt door bijdra-
gen van de Rabobank en d'Olde Smid-
se. Daarnaast waren er standaards. Kra-
jenbrink ging furieus van start met 7

overwinningen op rij. Na een remise
met Joop Rigterink (de uiteindelijke
nr. 2) denderde de trein weer verder.
Uiteindelijk kwam er nog maar een ver-
liespuntje bij (tegen Nijverdaller Harry
Hoonhorst). Op de tweede plaats ein-
digdejoop Rigterink uit Kampen (win-
naar van 1987). Derde werd Tjeerd
Harmsma uit Borculo. Een opmerkelij-
ke prestatie leverde het computerpro-
gramma van Chris Jurriens: een vierde
plaats in het totaalklassement met 25
punten uit 18 wedstrijden, en verdien-
de zeges op de rol tegen o.a. Tjeerd
Harmsma, Marty van Houtert, Henk
Hoekman en Henk Grotenhuis ten
Harkel. Ook de nr. 2, Joop Rigterink
kon maar ternauwernood ontsnappen
meteen remise.
Henk Ruesink werd met een 7e plaats
de beste DCV-er. In de eerste klasse was
het G. Trapman uit Driebergen die met
de hoogste prijs ging stri jken. Hij ein-
digde overigens op een prima 6e plaats
in het totaalklassement. Beste DCV-er
was Bertus Nijenhuis op een 5e plaats
(21e in totaal). Tenslotte won M ark Pa-
ters het klassement van de tweede klas-
se. Mark Klein Kranenbarg werd met
een 6e plek (52e in totaal) de beste
DCV-er.
Naast deze klassementsprijzen waren
er nog periodeprijzen te verdienen
voor die spelers die per periode van 6
wedstrijden het best gescoord hebben,
en niet in de eindprijzen vielen. Deze
prijzen waren voor: Henk Hoekman,
Henk Grotenhuis ten Harkel, Edwin
Twiest (hoofdklasse), Marcel de Kogel,
Gert Hulshof, Martin Boersbroek (Ie
klasse) en Jan van de Koot, Willy Kral
en Yf Feenstra (2e klasse). Het gevecht
om de laatste plaats tussen Robert
Borgman uit Den Helder en Kay Ou-
wenga (Vorden) (beiden 2 punten) le-
verde voor eerstgenoemde nog een ge-
sponsorde poedelprijs op.

Sneldamkampioenschap
Op vrijdag 25 mei werd de laatste ron-
de van het Sneldamkampioenschap
van Vorden gespeeld. Henk Groten-
huis ten Harkel won de laatste ronde
met overmacht (16 uit 9), en werd te-
vens winnaar van het totaal klasse men t.
Naaste belager Henk Ruesink, die na 2
ronden op kop stond eindigde op 2
punten achterstand. Eindstand totaal:
l Henk Grotenhuis ten Harkel 26-43; 2
Henk Ruesink 26-42; 3 Jan Masselink
26-36; 4 Henk Hoekman 26-34. Eerste
klasse: l Mike Voskamp 26-33; 2 Bertus
Nijenhuis 26-30. Tweedu^klasse: l
Theo Slutter 26-26; 2 Rik 4B^r 26-25.
Derde klasse: l Bert Klein Kranenbarg
26-23; 2 Mark Klein Kranenbarg
26-23.

Gelders kampioensc,
Afgelopen zaterdag is de laatste ronde
van het Gelders kampioenschap ge-
speeld. Henk Hoekman is met een sco-
re van 12 uit 9 gedeeld eerste gewor-
den, en mag met Peter Hoopman een
barrage spelen om de titel. Jan Masse-
link speelde de laatste ronde remise te-
gen Jaap van Galen en eindigde daar-
door met 11 punten op de derde
plaats. Beide Vordenaren zijn hierdoor
wel geplaatst voor de halve finale van
Nederland, die begin volgend jaar op
het programma staat.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Een juweel van een muil op kleine hak met soft-nappa
kruisbanden die de voet maximaal omsluiten. Ook
geschikt voor een hogere wreef. Heerlijk zacht is het
voetvnendelijk gevormde en met leer beklede
voetbed.

QQ95
+J+/

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 — tel. 1342
's maandags gesloten

Dit kunt u zelf doen
om waterverspilling
te voorkomen
Wij zijn in Nederland vrij zuinig met ons leidingwater, tenminste
in vergelijking met de landen om ons heen. Toch moeten we het
gebruik van drinkwater in de hand houden om ons milieu te be-
schermen. Hoe kunnen we dat doen?
Vorig jaar leverden de waterleidingsbe-
drijven met elkaar 1.274 miljoen nv'
water. Als we /o doorgaan zou dat vol-
gens de beroepsvoorspellers in het jaar
2000 maar liefst 1.364 miljoen m"1 /.ijn.
Zij komen aan dat cijfer o.a. door de
stijgende lijn van de afgelopen tien ja-
ren door te trekken.
We gebruiken steeds meer water om
verschillende redenen. Er worden bij-
voorbeeld nieuwe huizen gebouwd
met nieuwe en betere sanitaire voorzie-
ningen en met tuintjes die besproeid
kunnen worden. Ook worden er hui-
zen in oude stadswijken gerenoveerd,
waardoor de bewoners eindelijk kun-
nen genieten van een warme doucht-
en andere gemakken. En tenslotte
heeft de gezinsverdunning (steeds
meer één- en twee-persoonshuishou-
dens) ook een verhoogd watergebruik
tot gevolg. Voor de afwas van twee per-
sonen, bijvoorbeeld, heeft u net /.o
goed een teiltje water nodig als voor de
afwas van vier personen.
We moeten echter bedenken dat er
grenzen zijn aan de groei en dat we een
ongeremde toename van het drinkwa-
tergebruik moeten, bijsturen. Andeis
/ i jn we niet goed bezig met de bescher-

ming van ons milieu. Maar hoe doen
we dat? Hier volgen een aantal tips:
1. Repareer lekkende kranen en stort-

bakken.
2. Laat de kraan bij wassen en (tan-

den) poetsen niet langer lopen dan
strikt noodzakelijk is.

3. Neem vaker een douche in plaats
van een bad, dat scheelt meer dan de
helft aan water.

4. Zorg dat de (vaat)wasmachine vol is
voordat ie wordt aangezet, dat
scheelt ook heel wat water (en ener-
gie)-

5. Gebruik perlator-kranen waar dat
kan: ze geven minder water maar u
merkt het nauwelijks.

(i. Installeer eens een waterbesparende
douchekop. Hij halveert het water-
en energieverbruik.

7. Plaats bij vervanging van de oude
stortbak een nieuwe met dubbele
spoelknop; voor de kleine bood-
schap is half zoveel spoelwater nodig
als voor de grote boodschap.

H. Zie erop tot-, dat warmwatertoestel-
len als (keuken)geisers en boilers zo
dicht mogelijk bij de tappunten wor-
den geplaatst; dat spaart energie en
water.

Manege zonder Drempels
Niet vaak horen we iets over de Manege zonder Drempels in Ben-
nekom. Degene die deze manege wel eens bezocht hebben vielen
van de ene verbazing in de andere. Niet verwonderlijk, want de
mogelijkheden die deze manege biedt aan zwaar gehandicapte
mensen zijn uniek en bewonderingswaardig.
In deze manege streeft men ernaar om
o.a. de levensvreugde van lichamelijk
en/of geestelijk gehandicapten te ver-
groten. Door veel creativiteit en enor-
me inzet slagen een aantal medewer-
kers en vrijwilligers erin om met een-
voudige middelen deze medemensen
te laten genieten van bijv. een ritje met
paard. Een speciaal geconstrueerd
huifbed op wielen waar twee
pony's onder lopen is niet alleen ge-
liefd bij de gebruikers maar is tevens
een uitstekende therapie. Zowel vol-
wassenen als kinderen kunnen zich
hierop weer leren ontspannen en gaan
vaak ook lichamelijk vooruit. Ook de
speciale rolstoelen en vele andere snuf-
jes blijken een groot succes. Helaas
wordt deze manege niet of nauwelijks

financieel gesteund door de overhe-
den, en moet het meest gefinancierd
worden met giften en schenkingen. Dit
was de reden voor de kinderen van de
Dorpsschool om de opbrengst van de
Kerstmarkt (ruim f 750,—) naar de
Manege zonder Drempels te brengen.
De kinderen werden hartelijk ontvan-
gen en mochten met het huifbed mee-
rijden, er werden spelletjes gedaan en
ze kwamen verbaasd en onder de in-
druk met grootse verhalen thuis. De
Dorpsschool werd in hun blad 'Stap-
voets' hartelijk bedankt voor deze aktie.
Wie ook de Manege zonder Drempels
wil steunen kan kontakt opnemen met
Manege /onder Drempels, Boven-
buurtweg 50a, 6721 MN Bennekom,
tel. 08389-15110.



Een full-service schildersbedrijf
betekent meer dan schilderen alleen
Een goed en professioneel schildersbedrijf is meer dan alleen maar het schilderen van
deuren, ramen en kozijnen. Daar komt tegenwoordig heel wat meer bij kijken. Zaken zoals
een goede voorbereiding, organisatie en koördinatie zijn belangrijke faktoren geworden.
En dan hebben we het nog niet eens over tal van specialismen die noodzakelijk zijn voor het
leveren van een kompleet dienstenpakket.
Een goed voorbeeld van zo'n full-servi-
ce schildersbedrijf is Harmsen Vak-
schilders. Harmsen Vakschilders is, het
woord zegt het al, een onderneming
waar vakkennis de boventoon voert.
Kwaliteit door vakmanschap. Een jon-
ge, snelgroeiende en dynamische on-
derneming. Het bedrijf startte in 1978
en viert binnenkort haar 12,5 jarig be-
staan. Het begon in dat jaar allemaal
met de overname van het schildersbe-
drijf en -winkel van de heer en me-
vrouw Winkelman aan de Veemarkt-
straat. De start was voorspoedig en
weldra verhuisde men naar de Spal-
straat. Aanvankelijk werkte men alleen
voor plaatselijke opdrachtgevers, maar
weldra groeide het bedrijf uit tot een
regionaal opererend schildersbedrijf.
Diezelfde groei bleek ook uit het perso-
neelsbestand; er werd in 1978 begon-
nen met l medewerker, inmiddels
biedt Harmsen Vakschilders werkgele-
genheid aan 18 medewerk(st)ers waar-
van de meesten binnen het bedrijf zijn
opgeleid van leerling tot vakschilder.
Dat schilderen niet alleen mannenwerk
is blijkt uit het feit dat de eerste vrouwe-
lijke schilder het team van Harmsen
Vakschilders is komen versterken.
Kortom, een hecht team goed opgelei-
de vakmensen die, mede door de goede
verstandhouding en een prettige
werksfeer bijdragen tot het leveren van
een kompleet dienstenpakket.

Harmsen Vakschilders koncentreert
zich in hoofdzaak op onderhoudsschil-
derwerk en utiliteitsbouw. Het bedrijfs-

leven en de industrie zijn belangrijke
opdrachtgevers. Maar ook beheers-
maatschappijen, overheidsinstel-
lingen, banken, diverse ondernemin-
gen en partikulieren kan Harmsen
Vakschilders tot haar klantenkring re-
kenen. Kenmerkend hierbij is dat de
opdrachtgevers meestal geen inciden-
tele opdrachtgevers zijn. Ook de ver-
koop verf, behang en bijbehorende ge-
reedschappen aan de doe-het-zelver
neemt een voorname plaats in binnen
het schildersbedrijf. In de verf- en be-
hang speciaalzaak aan de Spalstraat is
de toename van het aanbod van verf-
soorten en diverse materialen de laat-
ste jaren sterk toegenomen. Een goed
advies is daarom een belangrijke faktor
geworden om ook de steeds kritischer
wordende konsument van dienst te
zijn.

Om de groei van de afgelopen jaren te
kontinueren werd het bedrijf in 1988
uitgebreid met een nieuwe vestiging in
Zelhem. In nauwe samenwerking met
schildersbedrijf Gerbert Abbink kan
flexibeler gewerkt worden. Meer ruim-
te, meer vakkennis, meer mankracht.
Voor verdere voortzetting van de groei
wordt halsreikend uitgekeken naar een
geheel nieuw onderkomen voor het le-
veren van een totaal dienstenpakket.

Anno 1990 is er veel veranderd in het
schildersvak. Naast het normale schil-
derwerk zijn er inmiddels tal van spe-
cialismen die noodzakelijk zijn om een
kompleet dienstenpakket te kunnen le-

veren. Aan het plaatsen van glas bij-
voorbeeld worden tegenwoordig, ver-
geleken met vroeger, veel hogere eisen
gesteld. Harmsen Vakschilders levert
en plaatst glas in alle soorten en maten;
isolerend, zonwerend, geluidswerend,
zonabsorberend, enz. Ook zaken als
houtrot, betonrot, spuitwerk, gevelrei-
niging, wandafwerking en alle aanver-
wante diensten zijn werkzaamheden
die een goede vakschilder moet kun-
nen beheersen. Zelfs voor het repare-
ren of evt. vervangen van een raam of
deur of lekke dakgoot zijn bij Harmsen
speciaal opgeleide vakmensen in
dienst. Dit alles om een goede voort-
gang van het schilderwerk te bewerk-
stelligen. Om niets aan het toeval over
te laten wordt er met professionele ap-
paratuur gewerkt om zodoende iedere
opdracht naar tevredenheid te kunnen
uitvoeren. Vele opdrachtgevers heb-
ben al de voordelen ondervonden van
zo'n totaal-aanpak.

Ook het milieu stelt steeds hogere
eisen om op een verantwoorde wijze te
werk te gaan. Door veelvuldige toepas-
sing van water gedragen verfsystemen
wordt gezorgd voor een beter werk- en
leefklimaat. Zowel binnen- als bui-
tenshuis. Alle overige afvalstoffen en
verfresten worden in tanks opgeslagen
en naar afvalverwerkende bedrijven af-
gevoerd. Ook binnenshuis nemen de
werkzaamheden toe. Steeds meer komt
het accent te liggen op goede advise-
ring van kleuren, materialen en inrich-
ting.

Om een goede voortgang van alle
werkzaamheden te garanderen is een
goede voorbereiding en organisatie
zeer belangrijk geworden. Zaken als
inspectie, diagnose en een goed advies
zorgen voor een passend voorstel c.q.
offerte. Daarna volgt een strakke plan-
ning aan de hand van werkschema's.
Dat werkt efficiënt en kostenbespa-
rend. Het maken van gerichte kleurad-
viezen, het werken met meerjaren

planningen schept duidelijkheid voor
iedere opdrachtgever. Bij de uitvoe-
ring van het werk staat bij Harmsen
Vakschilders de klant centraal. Een
goed kontakt met de opdrachtgever en
persoonlijke begeleiding zijn be-
lan gij k voor een goede zakelijke relatie
en dragen zeker een steentje bij tot de
kwaliteit en uitvoering van het werk.
Een filosofie die z'n vruchten meer dan
eens heeft afgeworpen.

HARMSEN
VAKSCHILDERS

[HENGELO GLD. 05753-1292
ZELHEM 08342-1998

IK MOET NU ALDE GLASBAK IN
EN IK HEB NOG NIETS VAN

DE WERELD GEZIEN. 1±> f

MOET JE VRAGEN OF ZE
BRILLEGLAZEN .

VAN JE M AKEN.

DE GLASBAK SNAKT NAAR GLAS

W AT WIL JIJ
LATER WORiï)W2

NET ZO GROOT
ALSJIJ. <

DE GLASBAK SNAKVAAR GLAS

DeUNK-HeNDRIKSeN DOÉT VÉÉL
VAN DG PRIJS Af MAAR NI6T5

VAN Z'N PRINCIPES.

Een betrouwbare occasion
koopt u bij Automobielbedrijf
Deunk-Hendriksen. Vanzelf-
sprekend hanteren wij de Volvo
norm ... en daardoor bent u
verzekerd van: lange levens-

duur, veiligheid, maar ook van
uitstekende service en garan-
tiebepalingen. Dus als u zeker
wilt zijn van uw aanschaf, koop
dan één van onze onderstaande
occasions. "VCMLVO

Volvo 340 DL Automaat
3-drs, zilver metallic, schuif/kanteldak, dec. 1985, model 1986,
75.000km 12.000,-
Volvo 340 GL Sedan 1700
4-drs, wit, 40.000 km met trekhaak, maart 1986,
4 nw. banden 15.000,-
Volvo 360 Inj. Sedan
4-drs, licht groen metallic, incl. lastdragers en
surfplankhouders, 83.000 km, 1987 19.750,-
Volvo 340 GL Automaat
5-drs, smoke zilver metallic, 12.000 km, 1989 24.000,-
Volvo 340 GL 1700
5-drs, rood, 1989,15.000 km 23.500,-
Volvo 240 GLI Stationcar
158.000 km, blauw metallic met lichtmetalen 25-spaaks wielen,
nieuwe banden, zeer mooi, 1984 22.000,-
Volvo 240 GL Stationcar
63.500 km met schuif dak, antraciet metallic, 1988 37.500,-
Volvo 740 GL Inj.
met LPG, 84.000 km, blauw/groen metallic, nieuwe banden,
febr.1989 44.000,-
Volvo 240 GL
LPG, antraciet metallic, 99.500 km, okt. 1987 29.500,-

Tevens 2 demonstratie-auto's:
Volvo 440 GL met getint glas en radio/er., 1990, wit
Volvo 460 GLE
smaragd groen metallic met electrische schuif/kanteldak en
radio/er., 1990

BGTROUWBAAR. DAT KUNT U VAN VÖIVÖ VGUG AANN€M€N.

AUTOMOBIELBEDRIJF DEUNK-HENDRIKSïiN,
GROHNLOSL;WI:C, 13A,RUURUXTEL:0573=5-2743 .

Geboortekaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVorden
Telefoon 05752-1010

Prins >lv -*&
Bernhard ^

Fonds ƒ Anjer
c«//««r/;...</j .wr / fondsen

Nnfer/and

Geven
om

cultuur
die

Trouwkaarten

Drukkerij
WEEVERS

Postbus 22 7250 AAVordi in
T.-l.'foon 05752-1 01 O

Wegens enorm succes krijgt u niet alleen bij de aanbiedingen,
maar bi0lle aangekochte vleeswaren een gratis stempel.

Spaar stempels voor een gratis WK voetbal

AANBIEDINGEN:

Achterham Barbecueworst

100 gram 1.95 100 gram 0.98

Ham/ei Salade

100 gram 1.85

De ambachtelijke slagers:

RODENBURG VLOGMAN
DORPSSTRAAT 32-VORDEN
TELEFOON 05752-1470

ZUTPHENSEWEG 16 - VORDEN
TELEFOON 05752-1321

3 Geraniums 7,50

3 bos BLOEMEN



VERZURING: WAT WE ER AAN KUNNEN DOEN
Elke dag horen of lezen we dat het slecht gaat met het milieu. Onder

andere door de verzuring. Hoe staat het daar nu eigenlijk mee? Is het te
laat of kunnen we er wat aan doen? Om te voorkomen dat er een onleefbare
situatie voof onze kinderen ontstaat. Allemaal vragen waar een antwoord
op moet komen. Dit artikel geeft een overzicht van de stand van zaken van
de verzuring in Nederland. Bovendien vindt u een aantal belangrijke tips.
Zodat we ook zelf mee kunnen werken aan de strijd tegen verzuring.

Zure regen
De landbouw, electriciteitscen-

trales en industrie, het verkeer en de
huishoudens veroorzaken alle zure
regen. Door verontreinigende stoffen
in de lucht te laten ontsnappen die
later op de bodem neerslaan. Bij zure
regen denken we snel aan natte neer-
slag. Maar de verzurende stoffen kun-
nen zowel in natte (opgelost in regen,
hagel, mist, dauwdruppels enz.) als in
droge vorm naar beneden komen. En
dat gebeurt de hele dag. Op de
bodem, in bossen, meren en vennen,
maar ook op gebouwen en huizen.
Kortom overal. Zure regen tast natuur
en milieu aan. Bossen sterven. Ven-
nen en meren verzuren, zodat ook de
vissen omkomen. Bouwwerken wor-
den aangetast en zelfs onze gezond-
heid wordt bedreigd.

Zoals velen vindt ook de overheid
dat dit niet langer zo door kan gaan.
Daarom worden aan alle verzurende
partijen steeds strengere eisen ge-
steld.

Iedereen
Verzuring gaat ons allemaal aan.

En we hebben er ook best wat voor
over. Er zijn altijd mensen die denken:
"Waarom zou ik me druk maken om
zure regen? Ze doen eerst maar eens
wat aan de industrie en de landbouw."
Dat is een begrijpelijke gedachte. Ook
de grote vervuilers moeten aangepakt
worden. Iedereen moet meewerken.
Want het probleem is groot. En alleen
samen kunnen we het oplossen. Daar-
om heeft de overheid een plan opge-
steld. Daarin staat wat er van de indu-
strie, de landbouw en de huishoudens
verwacht wordt. Ook met de landen
om ons heen worden afspraken ge-
maakt. Het plan waar dit allemaal in
staat heet: Het Bestrijdingsplan Ver-
zuring.

Consumenten
De boeren en de industrie zijn al

bezig maatregelen te treffen om de
uitworp van verzurende stoffen te ver-
minderen. Ook de consumenten wer-
ken mee aan de strijd tegen de zure
regen. En dat is hard nodig, want er
zijn zo'n 6 miljoen huishoudens met
14 miljoen consumenten in Neder-
land. Als iedereen zich nu inzet kan er
heel veel bereikt worden.

Het komt nog vaak voor dat de
consument niet precies weet wat hij of
zij doen kan. Terwijl er best een aantal
mogelijkheden zijn. Zowel in de
woning als buitenshuis.

Energiebesparing
Verzurende stoffen zitten in de

rookgassen die onder andere vrij-
komen bij de verbranding van kolen,
gas en olieprodukten. Daarom is het
van belang zo min mogelijk van deze
gassen in de lucht te brengen.

Energiebesparing in huis biedt
uitkomst. Door te bezuinigen op het
energieverbruik kunnen bovendien
de stookkosten worden gedrukt. Dat
merk je goed bij de afrekening met het
Gas & Electriciteitsbedrijf.

Heel eenvoudig kan de thermo-
staat overdag op kamertemperatuur
(19 graden Celsius) gezet worden.
Het is ook vaak helemaal niet nodig
het hele huis overdag te verwarmen.
Overdag kom je immers zelden op de
slaapkamer, 's Nachts kan de thermo-
staat natuurlijk fors omlaag.

Een goede isolatie van de woning
helpt ook. Denk hierbij aan het aan-
brengen van tochtstrippen, dubbele
beraming, spouwmuurvulling en
dakisolatie.

De verwarmings-
ketel

Bij de aanschaf van een nieuwe
stookketel voor de centrale verwar-
ming vragen steeds meer mensen om
een ketel die met minder brandstof
een zelfde hoeveelheid warmte
afgeeft. Dergelijke hoog-rendement-
ketels zijn al te koop. In 1991 zal de
overheid nieuwe wettelijke eisen gaan
stellen wat betreft de milieuvriende-
lijkheid en de zuiningheid van CV-
ketels.

/

De auto
De auto: ook een grote verzuur-

den De hoeveelheid schadelijke stof-
fen die auto's produceren is enorm.
En er komen steeds meer auto's. Met
z'n allen zijn ze verantwoordelijk voor
een aanzienlijk deel van de verzurings-
problematiek. Daarom is het zo
belangrijk om de auto zo min mogelijk
te gebruiken.

Ook steen wordt langzaam door zure regen aangetast

Onlangs is de actie '100 dagen
zonder auto' gestart. Een aantal men-
sen heeft zich vrijwillig opgegeven om
het 100 dagen zonder auto te doen.
Een televisieprogramma van de KRO
met als presentator Frank Kramer
doet hier verslag van. Het programma
laat de kijkers zien welke alternatieven
er gevonden worden door de autoloze
vrijwilligers.

Katalysator
Voor diegenen die beslist niet zon-

der kunnen, is het zaak de auto zo
"schoon" mogelijk te laten rijden.
Echt schoon zal een auto nooit wor-
den en het allerbeste voor het milieu is
nog steeds om de auto te laten staan.
Er zijn echter een aantal manieren om
de hoeveelheid schadelijke uitlaatgas-
sen te beperken.

Een auto met "geregelde drieweg-
katalysator" is verreweg de schoonste
auto. De katalysator vermindert de
uitstoot van schadelijke uitlaatgassen
met 80 ^Ép/o! De overheid onder-
steunt deWroductie van de auto met
katalysator krachtig. Zij zorgt voor een
fikse korting op het aankoopbedrag
zodat de catalogusprijs van auto's met
geregeldd^riewegkatalysator even
hoog is alsTne van auto's zonder kata-
lysator.

milieuvriendelijker kan rijden. De
motor wordt zodanig afgesteld dat er
zo min mogelijk schadelijke uitlaat-
gassen vrijkomen.

lijke Voorlichting van het Mini-
sterie van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer,

•Van Alkemadelaan 85, 2597 AC
Den Haag, telefoon 070 - 3262221.

Auto's ouder dan drie jaar zijn
APK-plichtig. Vanaf medio 1990 zal er
bij deze keuring extra aandacht wor-
den besteed aan milieupunten. Ook
de WN Veiligheidsinspectie wordt
uitgebreid met een milieu-inspectie.
Hierbij wordt gekeken of uw auto

Nieuwe auto's
De milieukeuring is zeka^ok zin-

vol voor nieuwe auto's. ËlRet ver-
laten van de fabriek is de afstelling van
de motor meestal niet optimaal. Zo'n
gloednieuwe auto kan dus vaak nog
milieuvriendelijker gemaak^orden.
Vele garages in het land k«Bbn zo'n
milieukeuring ( ook wel d^'groene
kick" genoemd) uitvoeren en doen
dat zonder extra kosten als de auto
voor een grote beurt komt.

Meer informatie
Nadere informatie over zure

regen, energiebesparing, de hoog ren-
dement verwarmingsketel, de auto
met katalysator en de milieukeuring is
verkrijgbaar bij het Bureau Persoon-

Praktische tips
Nog even wat praktische tips op
een rijtje. Wat kunnen we zelf
tegen zure regen doen?

Zo min mogelijk energie
verbruiken
- lampen niet onnodig laten bran-

den
- indien mogelijk, zogenaamde

"spaarlampen" gebruiken
- zuinig zijn met warm water
- 's nachts de thermostaat laag

zetten
- niet onnodig bepaalde kamers

in huis verwarmen
- bij vervanging van de verwar-

mingsketel vragen om een zoge-
naamde "hoog-rendement-ketel

- zorg dragen voor een goede iso-
latie in huis

Autogebruik
- beperk het autogebruik tot een

minimum
- zorg dat uw auto zo "schoon"

mogelijk rijdt; vraag bij aankoop
van een nieuwe auto om een
auto met geregelde drieweg-
katalysator en laat uw auto
regelmatig keuren bij de garage
op milieu-aspecten (de "groene
kick")

- rij beheerst

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Entrecote met groene pepers
Eigenlijk is lendebiefstuk een beter woord voor entrecote omdat het
vlees tegenwoordig van de dunne lende van het rund wordt gesneden en
niet, zoals vroeger, tussen de ribben van het vlees. Het vlees heeft een
dunne vetlaag en die zorgt ervoor dat het vlees ook na het bereiden
sappig blijft en verleent er ook de pittige smaak aan. Wanneer u echter
niet zo op die vetlaag bent gesteld, dan kunt u die er het beste pas vlak
voor het opdienen of aan tafel afsnijden.
Reken voor vier personen op 2 entrecotes van elk 300 a 350 gram. Verder
heeft u nodig: groene pepers uit een blikje of potje, cognac, 1/8 liter
room.
Maak het vlees droog met keukenpapier. Wrijf het in met wat zout en
peper en bak het in (weinig) hete boter boven een niet al te hoog
afgestelde warmtebron gedurende tien minuten aan weerszijden bruin.
Verpak het vlees daarna in aluminiumfolie en laat het 10 minuten rusten.
Intussen kunt u de saus bereiden. Leg 1V2 eetlepel groene pepers op een
zeefje. Spoel de pepers onder koud water af en laat ze uitlekken. Verwij-
der de bakboter uit de pan. Blus de pan met 2 dl. water (of bouillon).
Breng alles aan de kook en roer tegelijkertijd de aanzetsles van de bodem
van de pan goed los. Laat alles even flink doorkeken. Zeef het vocht en
voeg er 2 a 3 eetlepels cognac en de room bij. Breng alles opnieuw aan de
kook en laat alles zolang zachtjes doorkeken tot een licht gebonden saus
is verkregen. Druk l eetlepel groene pepers met de bolle kant van een
lepel plat en roer ze door de saus. Proefde saus en voeg naar eigen smaak
en inzicht wat zout en/of peper toe. Snijd het vlees eventueel eerst in
plakken. Leg het, zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model, op een
voorverwarmde schaal. Schenk er een deel van de saus over. Strooi de
achtergehouden pepers erover. Dien de rest van de saus apart in een
sauskom op.
Tip: Bij een dergelijk gerecht smaken vrijwel alle groenten van het sei-
zoen bijzonder goed. Geef er kleine gekookte, gebakken of gefrituurder
aardappeltjes bij.
Bereidingstijd: ± 35 minuten
Energie per portie: ± 1355 kJ (325 kcal)
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Postbus 22 7250 AAVcmlrn
Telefoon 05752 1010

Onderzoek naar dagvlinders
in de Achterhoek
In het Vlinderjaar 1989 is door de Vlinderstichting samen met
vele andere natuurbeschermingsorganisaties aandacht besteed
aan de zorgwekkende toestand van de Nederlandse dagvlinders.
In de Westelijke Achterhoek werd met veel succes het eerste re-
gionale vlinderherstel project gestart onder naam 'Tussen Berkel
en Oude IJssel'.

de charme
van vervlogen

Door dit regionale project is door de
Vlinderstichting in onze omgeving veel
aandacht besteed aan dagvlinders. Re-
gelmatig hebben er artikelen in kran-
ten gestaan; op veel scholen zijn en
worden nog steeds lessen over vlinders
gegeven. Er zijn tentoonstellingen en
vlinderwandelingen gehouden. En de
oranjetip-vlinder-kijk-aktie, die dit jaar
in de gehele provincie veel belangstel-
ling trekt, werd vorigjaar met groot en-
thousiasme voor het eerst in de Achter-
hoek georganiseerd.
Alle publiciteit heeft ertoe geleid, dat
veel meer natuurliefhebbers naar vlin-
ders zijn gaan kijken. En dat komt goed
uit, want er zijn van grote delen van de
Achterhoek veel te weinig gegevens
over de dagvlinders bekend. Deze ge-
gevens zijn noodzakelijk voor het be-
houd en herstel van deze diergroep.
Bovendien zijn vlinders gevoelige

graadmeters voor de kwaliteit van na-
tuur en milieu. Werken aan het herstel
van de dagvlinderstand betekent daar-
om ook werken aan het herstel van vele
andere plant- en diersoorten.
Om dit onderzoek te bevorderen en uit
te voeren is de regionale Vlinderwerk-
groep Achterhoek opgericht, waaraan
inmiddels ruim 40 mensen enthousiast
meewerken. Nieuwe medewerkers zijn
van harte welkom. Vlinders waarne-
men en herkennen is door iedereen te
leren en het is buitengewoon boeiend.
Te zijner tijd is het de bedoeling alle
gegevens te publiceren in de regionale
Vlinderatlas van de Achterhoek.
Voor verdere informatie kunt u de
Vlinderstichting schrijven of bellen.
-Postbus 506, 6700 AM Wageningen,
tel. 08370-24224 of de coörd. vlinder-
werkgroep Leonieke Kruit, tel.
05752-3115.

HET MUSEUM: DE CHARME
VAN VERVLOGEN TIJDEN

Musea zijn de laatste jaren steeds
meer in trek. Dat heeft verschillen-
de oorzaken, maar één daarvan is
zeker de boeiende manier waarop
tegenwoordig veel musea hun ver-
haal vertellen aan de bezoeker. Een
verhaal over oude tijden, over
schoonheid gezien door kunste-
naars en over allerhande zaken die
ons even het jachtige leven van
vandaag laten vergeten. Daarom is
het goed te weten dat u veel musea
kunt bezoeken met een NS-Dag-
tocht, dus per trein. Daardoor kunt
u er op een ontspannen manier
voor een vriendelijke prijs naar toe
reizen. Hier zijn enkele mogelijk-
heden uit het zeer gevarieerde NS-
Dagtochtenprogramma.

RIJKSMUSEUM. Dit wereldbe-
roemde museum is vooral bekend
door z'n Nachtwacht en de 17e-
eeuwse schilders: Rembrandt, Ver-
meer, Frans Hals, Jan Steen, en

vele anderen. Maar ook de afdeling
beeldhouwkunst en kunstnijver-
heid is fascinerend, met o.a. beel-
den, zilver, meubelen en glas van
Europese kunstenaars. Ook vindt u
hier een imponerende verzameling
Delfts aardewerk en Saksisch en
Nederlands porselein. En in het
prentenkabinet ziet u steeds wisse-
lende tentoonstellingen van teke-
ningen en prenten. NS-Dagtocht nr
33 brengt u er vanaf het Amster-
damse Centraal Station comforta-
bel met de museumboot naar toe!

OPENLUCHTMUSEUM. U wan-
delt temidden van de pracht van de
huizen van rijke kooplieden en de

sobere armoede van het platteland
uit vervlogen dagen en maakt ken-
nis met een manier van leven van
lang geleden. In een fraai park met
beboste heuvels, waterpartijen en
weiden zwerft u langs gaaf bewaar-
de huizen, molens, plaggenhutten
en boerderijen uit grootmoeders
tijd en waant u zich in een heel
andere wereld. Deze stap naar het
verleden in Arnhem maakt u met
NS-dagtocht nr. 36.

ZUIDERZEEMUSEUM. In dit per-
fekt nagebootste vissersdorp staan
130 huizen, werkplaatsen en fa-
briekjes die boeiend en levendig la-
ten zien hoe de mensen in de ne-
gentiende eeuw rondom de Zui-
derzee woonden en werkten. U
kunt er langs de grachten of door
de straatjes dwalen en ondertussen
genieten van de oude huisjes of er
de kunst afkijken van de zeilmaker,
visroker of een van de vele andere
ambachtslieden, 't Museum is ge-
vestigd in Enkhuizen. (NS-Dag-
tocht nr. 9)

SPOORWEGMUSEUM. Hier
staan talloze oude 'loc's' waaronder
een getrouwe kopie van de legen-
darische locomotief, de 'Arend',
die al in 1840 in ons land reed. En
verder zijn er in dit onlangs prach-
tig verbouwde museum nog talloze
wagons, cabines en andere spoor-
wegattributen uit heden en verle-
den te bewonderen. Voor de kin-
deren is er veel te doen; ze kunnen
o.a. deelnemen aan een leuke
speurtocht. De reis naar Utrecht en
de toegang zijn inbegrepen in NS-
dagtochtkaartje nr.26

PANORAMA MESDAG. Wie een
bezoek brengt aan Panorama Mes-
dag ziet op een heel bijzondere ma-
nier hoe Scheveningen er vroeger
uit gezien moet hebben. Want de
schilder H.W. Mesdag, zijn vrouw
en drie andere schilders uit de
Haagse school hebben een uniek
kunstwerk nagelaten dat op een
enorm cirkelvormige doek een be-
toverend zicht geeft op het vissers-
dorp zoals het was in 1881 met zijn
wijde zee, Hollandse luchten, en
blonde duinen. U kunt daarna nog
naar het Schevenings Museum of
naar het Zeebiologisch Museum
(NS-dagtocht nr. 49)

In de zojuist verschenen 1990-edi-
tie van de pocket 'Er-op-uit!' staat
alle informatie over deze boeiende
museumtochten met de trein. Plus
vele honderden andere dagtochten,
fiets- en wandeltochten en evene-
menten. Deze kleurrijke gids is
voor f 4,25 te koop bij NS-stations,
VW- en postkantoren en de boek-
handel.

Een bezoek aan het Openlucht-mu-
seum, dwalen door een andere we-
reld.
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