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Zilveren jubileum
Zaterdag 11 juni
Jubileumconcert

zes zingende broers Eijkelkamp
Zingen, dat kunnen ze, de zes gebroeders E ükelkamp. Op 13 juni is
het 25 jaar geleden dat ze voor het eerst samen optraden. Min of meer
als een geintje begonnen ter gelegenheid van het 40-jarig huwelijks-
feest van hun ouders.

„Mijn vader was vroeger ook een uit-
stekend zanger. Hij heeft jarenlang in
het Kerkkoor gezongen. In datzelfde
Kerkkoor zongen wij ook en was het
min of meer logisch dat wij bij dat hu-
welijksfeest tijdens de mis de zang
voor onze rekening namen. Uiteraard
zongen we op de bruiloft zelf ook het
hoogste lied! Wij kregen toen verzoe-
ken van mensen in de trant van 'zeg
jongens, zingen jullie ook eens voor
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Op 24 mei 1988 hebben burgemeester
en wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:

- de heer H J. Decanije, de Leuke 4,
voor het bouwen van een mestop-
slagkelder op het perceel de Leuke
4;

- de maatschap A. en A. Nijenhuis,
Hoge Slagdijk 5 te Vorden, voor het
bouwen van een mestopslagkelder
op het perceel-Hoge Slagdijk 5;

- de heer J.G.M. Berentsen,Hoetink-
hof 243, voor het verbouwen van
een bedrijfsruimte tot bedrijfswo-
ning op het perceel Deldensebroek-
weg 19.

Op grond van de Wet AROB kunt u
binnen dertig dagen na verlening van
de vergunning bij burgemeester en
wethouders een bezwaarschrift indie-
nen.

MEIERDE NOTA OP
ïn DE RUIMTELIJKE

ORDENING
Zoals U ongetwijfeld uit radio-, televi-
sie- en kranteberichten hebt begrepen
staat de Vierde (Rijks)Nota Ruimtelij-
ke Ordening ter discussie.
Naar aanleiding van de inspraakvoor-
lichtingscampagne hierover willen wij
het volgende onder uw aandacht
brengen.

In tegenstelling tot hetgeen tot nu toe
gebruikelijk was bij vorige Rijksnota's,
wordt door het Ministerie thans niet
zelfde voorlichtings- en inspraakpro-
cedure georganiseerd. Ervaringen
met vorige inspraakprocedures en een
tekort aan geld- en menskracht zijn
hier onder andere de oorzaken van, al-
dus het Ministerie.

Op deze plaats willen wij wijzen op de
Rijksvoorlichtings- en inspraakmid-
delen terzake de Vierde Nota. Deze
zijn te bestellen op (het gratis) tele-
foonnummer 06-0222015 (Secreta-
riaat Voorlichting en Inspraak Vierde
Nota, Willem Wisenplein 6, 2596 BK
's-Gravenhage).

Deze middelen zijn:
1. De officiële versie van de Vierde

Nota, het kamerstuk.
2. De semi-oFficiële publikatie: be-

staand beleid en de Vierde Nota.
3. Het boek „Tot in 2015", een journa-

listieke vertaling van de Vierde No-
ta.

4. De brochure „Op weg naar 2015"
waarin de Vierde Nota voor een
breed publiek kort en begrijpelijk is
samengevat.

5. De grote informatiebrochure geti-
teld ,.Uw mening graag", een punts-
gewijze weergave van de belang-
rijkste items van de Viede Nota,
met daarnaast een overzicht van de
voorlichtingscampagne. Deze bro-
chure bevat een antwoordkaart,

waarmee u aanvullend voorlich-
tingsmateriaal kunt bestellen bij
het secretariaat Voorlichting en In-
spraak, Vierde Nota.

6. De videofilm „Op weg naar 2015",
een discussie over de Vierde Nota.

7. De kalender, een overzicht van di-
verse activiteiten die in het kader
van de Vierde Nota zijn gepland tot
aan eind december.

8. Computerprogramma's op disket-
te/floppy's, die u snel inzicht geven
in de ontwikkelingen waarmee wij
tot 2015 worden geconfronteerd en
waarop in de vierde Nota wordt in-
gespeeld.

Iedereen kan tot 17 juli 1988 reageren
op de voorstellen uit de Vierde Nota.
Uiterlijk 17 september 1988 zal de
Raad van Advies voor de Ruimtelijke
Ordening (R ARO) de regering advise-
ren naar aanleiding van de inspraak-
reacties. Uiterlijk 17 december 1988
zal de regering vervolgens haar stand-
punt bepalen. De behandeling van de
Vierde Nota in de Tweede Kamer is in
de loop van 1989 voorzien.

De Gemeente Vorden zal naar ver-
wachting in verband met het Gewest
Midden-IJssel op de Vierde Nota rea-
geren.

jJiJ)PHALEN
- ^HUISVUIL:

DONDERDAG
U kunt meewerken aan een scho-
ner milieu door:
- chemisch afval in te leveren op

de Ie en 3e maandag van iedere
maand tussen 16.00 en 17.00 uur
op het adres Zutphenseweg
50A;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

ons'. En zo kwam het balletje aan het
rollen", zo vertelde ons Paul Eijkel-
kamp, één van de zes zingende broers.

Wel, de broers voelden er wel wat voor
en besloten aan de wens van de „fans"
gehoor te geven. Zwager Teun Wis-
sink (getrouwd met één van de zussen
van de broers) werd als vaste begelei-
der aangetrokken. Op het orgel of de
piano, dat maakt de muzikale Teun
weinig uit. Dit alles met als gevolg dat
er jaarlijks zo'n 10 tot 12 keer wordt op-
getreden. De eerste paar jaar lag het
accent voornamelijk op de kerkzang.
Frappant detail is dat tijdens het jubi-
leumconcert dat de broers op zater-
dagavond 11 juni geven ook de „Drie-
stemmige mis" van Lorenzo Perosie
wordt gezongen. Bovendien nog een
aantal stukken die in de beginperiode
op het repertoir van de broers voor-
kwamen.

A vondvullend programma
Het duurde niet lang of het repertoir
werd uitgebreid. Men zong op karna-
valsavonden, te gast bij verenigingen,
e.d. Er werden zelf teksten geschre-
ven, kortom de broers bleken veel in
hun mars te hebben. Volume vol-
doende.
Johan(61) zingt 2e tenor, Bernard(58)
l e tenor, Paul (52) bas/bariton, Anton
(49) Ie tenor, Leo(47) 2e tenor, Ludo
(43) bas/bariton.
„Wij vinden het zelf ook leuk een ge-
varieerd programma te zingen. Op
geestelijk gebied kunnen we een re-
pertoir brengen datje in feite op alle
kerken kunt afstemmen. Daarnaast
zingen we veel mannenkoor-werk,
terwijl in het populaire gc^ËJe lied-
jes onder het motto 'KunjB.og zin-
gen, zing dan mee', hetgotuuuen. We
treden ook veel in bejaardencentra op
en als je dan ziet met welk enthousias-
me de mensen meezingen^raeft dat
veel voldoening. ^p
De bestaande liedjes hebben Johan
en ik van een eigengemaakte tekst
voorzien, de muziek is hier en daar
wat aangepast (Teun zorgt voor de ar-
rangementen), zodat we gerust kun-
nen stellen dat de mensen het leuk
vinden", aldus onze gesprekspartner
Paul.

A Heen gezamenlijk
Vanaf het begin hebben de zes broers
afgesproken dat ze alleen gezamenlijk
optreden. Anton van café Eijkelkamp
is de kontaktpersoon. Hij koördineert
en maakt de afspraken. Kan één van
de broers op een bepaalde avond niet,
dan is dat jammer, dan ook geen op-
treden. Behalve wanneer er b.v. één
op het laatste moment ziek zou wor-
den. In dat geval luidt het devies The
show must go on' ".
Paul Eijkelkamp: „Zoals gezegd tre-
den we zo'n 12 keer per jaar op. En het
is soms echt een hele toer om de
broers allemaal bij elkaar te krijgen.
Bovendien hebben ze nog dikwijls an-
dere zangersverplichtingen. Johan
woont in Gaanderen en zingt daar in
het Gaanderens Mannenkoor, Anton
zingt bij de Warnsveldse Operettever-
eniging, Bernard, Leo én Ludo zijn lid
van het Vordens Mannenkoor en ik
zelf zing bij het Warnsvelds Mannen-
koor."

Hechte familieband
De zes broers hebben nog twee
broers, waarvan er één in het Kerk-
koor in Aalten zingt. Twee van de drie
zussen zingen bij het Vordens Dames-
koor. De zang is voor de zes broers
puur hobby. Paul: „We treden op te-
gen een kleine vergoeding. Het is een
hobby en zo moet het blijven. Een be-
langrijk aspekt is dat we door het zin-
gen een enorme band binnen de fami-
lie Eijkelkamp hebben. Dat manifes-
teert zich elke twee jaar. Dan gaan we
met het hele 'spul' drie dagen uit. Het
afgelopen jaar zijn we naar Königs-
winter geweest. Veel gezongen en ui-
teraard ervoor gezorgd dat de stem-
banden redelijk 'gesmeerd' bleven",
zo zegt Paul met een knipoog.
Een andere traditie is het Kerstcon-
cert dat de broers éénmaal per jaar in
de zaal van café „Eijkelkamp" geven.
Een concert van pakweg anderhalf tot
twee uur in een stampvolle zaal.
„Reuze gezellig", zo formuleert Paul.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Jubileumconcert
De broers hebben begin van het jaar
het plan opgevat om het zilveren jubi-
leum niet onopgemerkt voorbij te la-
ten gaan. Zo geven zij op zaterdag-
avond 11 juni in de Sint Antonius-
kerk op de Kranenburg een concert
dat begint met een optreden van de
broers zelf. Daarop aansluitend zingt
het Gemengd Koor „Cantemus Do-
mino" onder leiding van Teun Wis-
sink, gevolgd door een optreden van
het Vordens Mannenkoor onder lei-
ding van Bert Nijhof. Het concert
wordt vervolgens besloten met een
tweede optreden van de gebroedes
Eijkelkamp.
Na afloop begint er een receptie in ca-
fé „Het Wapen van Medler", waar
men de zangers de hand kan schud-
den.
Paul tot slot: „We willen nog heel lang
doorgaan met zingen. We hebben er
nog steeds hartstikke veel gein in, al
zullen we 'de vijftig' wel niet volma-
ken!"

Klootschiettoernooi
Op zaterdag 4 juni wordt er bij
„'t Proathuus" in Vorden een kloot-
schiettoernooi gehouden. Inschrij-
ven is mogelijk voor bedrijven en
buurten.

- Welkom op „de Betteld"
Mensen die in de Achterhoek wonen
zijn hartelijk welkom bij de program-
ma's die op camping „de Betteld" te
Zelhem geboden worden. Hier volgt
het programma van 6 tot 11 juni:
- maandag 6 juni zang-avond m.m.v.

Harry Boontje;
- donderdag 9 juni dagsluiting m.m.v

ds. M.C. Mulder
- zaterdag 11 juni film JBen Hur".
Als u volledig op de hoogte wilt zijn,

BURGERLIJKE STAND

Ondertrouwd:
E.M. Steman en G. Wentink.

Gehuwd:
B.A. Wagenvoort en E. Albers
E. Lubbers en S.A. Mennink
H. Bosman en E J.M. Lurvink
F.T. Hendriks en M.C.G. Boelens
W.A.M. Toebes en M.A. van Dijk
O. Tuiten en M. Pouwels.

Overleden:
J.A. Hartelman, oud 64 jaar.

WEEKENDDIENSTEN

RK Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Woord-en Communie-
dienst.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 5 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 5 juni 10.00 en 19.00 uur drs. P.W.
Dekker van Vorden.

Weekenddienst tandarts
4 en 5 juni J.H. Hagedoorn, Lochem, tel.
05730-1483. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

Weekenddienst huisarts
4 en 5 juni dr. Sterringa, tel. 1255. Bood-
schappen s.v.p. op zondag zoveel mogelijk
tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsul-
ten bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15
uur.

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

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 4 juni 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Warringa, tel. 1277.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

De Wegwijzer
Informatie over uitkeringen en subsidies,
ma.-vrij. tussen 5 en 6 uur tel. 2254 en 2529;
tussen 7 en 8 uur tel. 3165.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

W oningbouwvereniging
Woningbouwvereniging 'Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.15 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Mevr. Gille, tel. 2151. Graag bellen voor
9.00 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

Centraal kantoor: Kastanjelaan 15, 7255
AM HENGELO (Gld.) telefoon 05753-
2345.
Bijkantoren: Vorden Dorpsstraat 40a, tele-
foon 05752-2129, 05752-3246 alpha-hulp-
verlening.
Spreekuren: Gezins- en bejaardenverzor-
ging, alsmede Algemeen Maatschappelijk
Werk maandag tot en met vrijdag van 8.30-
9.30 uur.
Alpha-hulpverlening: Gemeente Henge-
lo, Ruurlo, Steenderen, Vorden en Zel-
hem, mevr. Altena, kantoor Vorden, tele-
foon 05752-3246, spreekuur dinsdag en
donderdag van 8.30-10.00 uur.

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 14.00 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

Monuta Stichting
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag:
10.30-12.30 uur; 16.00-18.0p uur; woens-
dag en zaterdag: 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen
Spreekuur iedere woensdagmorgen vanaf
10.00 uur of volgens afspraak. Raadhuis-
straat 6, tel. 3405.



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 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.

• TE KOOP:
sportieve Damesfiets Multie
Cycle met 5 versn., en een
Motorzaag Dolmar tel.
05752-3575.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding voor
enige uren per week. Tel.
05752-1198.

• GEVRAAGD:
Tijdelijke hulp gedurende de
maanden juni t/m september
voor ca. 25 uur per week van
maandagmiddag t/m zater-
dagmorgen als tijdelijke ver-
vanging van huidige hulp.
Met eventuele vakantieafspra-
ken kan in overleg rekening
gehouden worden.
Mevr. G J. Emsbroek-H uetink,
Zutphenseweg 38, Vorden.

• TE KOOP:
Toyota Starlet, bouwjaar'80.
In goede staat - met APK. Tel.
05750-20728.

• TE KOOP:
Alle soorten koolplanten,
prei, andijvie, sla, rode biet
en knolraapplanten bij H.
Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-
den, tel. 05752-6876.

• 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.

• OPEN DAG
Tuin Leo Stichting Borculo op
5 juni van 11 tot 16 uur.

• TE KOOP:
Alle soorten koolplanten, to-
maten, sla, selderie, peter-
selie, rode biet, koolrabie,
augurken, afrikanen, andij-
vie, en droogbloemplanten.
Bieslookpollen en datura's.
Jonge konijntjes kleurdwer-
gen en Cavia's. D. Klein Gel-
tink, Schuttestraat 2, tel.
05752-1498.

• MET SPOED GEVRAAGD:
een kamer in Vorden of di-
recte omgeving. Tel. 1519.

• TE HUUR GEVRAAGD:
Garage-box in Vorden. Tel.
1519.

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

06 juwelier
siemerjnk
<x> opticien
zutphenseweg 7 - vorden

Leden van
de snoekbaars

VERGEET u ZICH NIET
OP TE GEVEN VOOR DE

FEESTAVOND
op 11 juni a.s.!

Uiterlijk tot 4 juni.

Plant nu groente-
gewassen als

geënte
komkommers,

paprika, kruiden,
etc.

Voor de Avondvierdaagse

Trim- en
wandelschoenen
in talrijke uitvoeringen, v.a.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Volkoren Brood. Natuurlijk!
in vele gezonde variëteiten,

o.a. Sovital, Jogga (NIEUWD,
M eergranen. Biologisch-dynamisch,
grof en fijn Volkoren.

Vers van de Warme Bakker.

NIEUW: Kanne Brooddrank
Folders in de winkel verkrijgbaar.

NIEUW: Sovital knackebröt
't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

Presto Print
Foto Reesinck

DE PRESTO PRINT KWALITEITS-
GARANTIE BIJ FOTO REESINCK !

Mislukte foto's. Het zijn altijd verloren
mooie, leuke of ontroerende momen-
ten. Jammer als u die in uwfotomapje
aantreft. Verkeerd belichte of bewo-
gen foto's, hoeft u niet te accepteren.
Zo werkt de PRESTO PRINT-kwaliteis-
garantie bij foto Reesinck.

fotohandel
vakfotografie

Reesmck
Nieuwstad 37 Zutphen,^05750.12129

Certifit

Zutphenseweg 64 - tel. 1508

Tijdelijk f 3,— korting
bij 2 slips!

Certifit, een produkt van ten Cate,

Zutphenseweg 29, 7251 DG Vorden
Tel. 05752-1971

tra at Vers
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 2, 3 en 4 juni

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Kas
aardbeien
500 gram

2,95
MAANDAG

6 juni
500 gram

Andijvie
panklaar 150

DINSDAG
7 juni

500 gram

Waspeen
nieuwe oogst 95

WOENSDAG
8 juni

500 gram

Gek. bieten
nieuwe oogst 150

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Weet U wat vers is?
Zo uit de oven in de winkel
Dat is vers!
Alleen bij de bakker die zelf bakt
kan dat, en dat proeft U!

AANBIEDING:

Aardbeien vlaaitjes vani,75 1,50
Van4,50voor ,~

Krentebollen 6 haien 5 betalen
Kruidkoek of Kruidcake van 325 v00r 2,90

WARME BAKKERDe bakker

die zelf

elke dag

vetsbaki

BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

HET IS FEEST BIJ ONS!
WAAROM!

OMDAT DIRK IS GEBOREN!

EN DAAR ZIJN WIJ DANKBAAR EN BLIJ MEE

JAN, NEL, JAN jr ™ACOBINE en CORINE
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

TEL. 1470

Ik mag van mijn mama
geen vlees,

omdat ik nog geen tandjes heb.

Maar papa's bief stuk is zo lekker zacht,
daar heb je helemaal

geen tandjes voor nodig!
m

DONDERDAG -VRIJDAG -ZATERDAG

Omdat bij het kraambed nu eenmaal Bief stuk hoort, is het nu BIEFSTUK VtfEEKEND:

BJef StUk ongewoon lekker!!! EXTRA VOORDELIG 250 gram 5,95

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi
1 kilo 6,25

Priklapjes iküo 17,90

VOORDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Magere Hamlappen
1 kiio 9,75

Frikando aan stuk
1 kilo 12,95

WEEKEND SPECIALITEIT

Gepaneerde Snitzeis
5 haien 4 betalen

Hamburgers P.st. 1,-

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst
100 gram O,99

Schouderham
100 gram l ,

MAANDAd + UlNbUAü

Verse worst
Fijne 1 kiio 6,95
Grove 1 kiio 9,90

Schouderkarbonades
1 kilo 6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

h.o.h. Gehakt 1 k.io 6,95

Runder gehakt 1 k , i . , 9,9

magere Varkenslapjes
1 kilo 6,95

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!



Met grote blijdschap geven wij
kenn is van de geboorte van on-
ze zoon

Roy
Hennie en Janet Hartman

25 mei 1988
Vordenseweg 32,
7231 PC Warnsveld

Geboren:

Jan en G reet Visser
Anne

Steenderen, 26 mei 1988
Azaleastraat 5, 7221 AZ

Tijdelijk adres: S treekziekenhuis
„Het Nieuwe Spittaal", Ooyerhoek-
seweg 8, Warnsveld.

Met grote vreugde en dank-
baarheid geven wij u kennis
van de geboorte van onze zoon
en broertje

Bart

Carla en Erik Roseboom
Sanne

21 mei 1988
HetWiemelink 63,
7251 CX Vorden.

Wij rusten van 13.00-15.00 uur.

Wij zijn heel gelukkig met de
geboorte van ons zoontje en
broertje

Torn

Han Garritsen
Evelien Garritsen -B uun k
Mariël
Bart
Renske

26 mei 1988.
Het Heijink 3,
7251 VC Vorden.

30 april is voor ons een onver-
getelijke dag geworden. We
willen iedereen hartelijk be-
danken voor de vele kaarten,
de enorme hoeveelheid bloe-
men en kado' s. H et was gewel-
dig!

Henk en Joke
Klumpenhouwer
Michiel, Ronnie en Anita

Tunnelweg 4, 7245 SX Laren.

Dankbetuiging

Hiermede willen wij een ieder
hartelijk bedanken voor alle
vormen van belangstelling die,
ons 55-jarig huwelijksfeest op
19 mei, tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

Jan en Jenneke
Zweverink

„de Steenkamp", Vorden.

Wij willen langs deze weg ie-
dereen bedanken die onze
trouwdag op 20 mei j. l. op wel-
ke manier dan ook tot een on-
vergetelijke dag hebben ge-
maakt.

Rob Kroese
Irma Kroese-

Olthof

Het Kerspel 28,
7251 CV Vorden.

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de belangstel-
ling en de felicitaties die wij bij
ons 45-jarig huwelijk mochten
ontvangen.

J . Voskamp
J.H. Voskamp-

Wonnink

Galgengoorweg 3,
„de Poeiert",
7251 JC Vorden.

Ruime sortering
éénjarige planten

Ook voor bijzondere soorten:

Zutphenseweg 64 - tel. 1508

Leden van
de Snoekbaars

Vergeet u zich niet
op te geven voor de

Feestavond
op 11 juni a.s.!

Uiterlijk tot 4 juni.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte
van onze zoon

Gernt Albertus

Wij noemen hem Arno

Wim Schuerink
Harmien Schuerink-Hiddink

24 mei 1988
Koningsweg 4, 7255 KR Hengelo G ld.

Op vrijdag 10 juni 1988
hopen wij te gaan trouwen
om 11.00 uur in het gemeentehuis
„Kasteel Vorden".

Om 12.00 uur zal ds. H. Westerink
ons huwelijk inzegenen in de
Ned. Hervormde Kerk te Vorden.

Wij houden onze receptie
van 16.30-18.00 uur in zaal „de Herberg
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Jan Golstein
en

AnsHuetink

H.K. van Gelreweg 38, 7251 XL Vorden.

Op zaterdag 11 juni hopen wij
met kinderen en kleinkinderen
ons 40-jarig huwelijksfeest te vieren.

E.Gotink
G. G oti n k-Voskamp

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 tot 16.30 uur
in café-rest. „de Luifel", Dorpsstraat 11
te Ruurlo.

7251 MA Vorden, juni 1988.
Brandenborchweg 3

In dankbaarheid
hopen wij op 10 juni
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk te herdenken.

H J. Pardijs
A.H. Pardijs-Wuestenenk
„'t Meulenbrugge", Mosselseweg 4
7251 KT Vorden.

Gelegenheid tot feliciteren
's avonds van 20.00 tot 22.00 uur
in zaal „Schoenaker", Ruurloseweg 64,
Kranenburg-Vorden.

1948 1988

HENGELSPORTVERENIGING

„De Snoekbaars7'
Almenseweg 26 - 7251 HR VORDEN

Woensdag 1 juni 1988 is het 40 jaar geleden dat de
Hengelsportvereniging „De Snoekbaars" werd op-
gericht.
Ter gelegenheid van dit jubileum houden wij een recep-
tie op zaterdag 11 juni 1988 van 14.30 tot 16.00 uur in
café-rest. „De Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

Het Bestuur

HUIDVERZORGING
(f uulta

i

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

Verhuisd per 6 juni 1988

JJ.Funke
Praktijk Fysiotherapie

Van Dorpsstraat 40
naar Burg. Galleestraat 13.

te huur: Winkelpand voor
Burg. Galleestraat 44, Vorden vele
Thans gevestigd Videotheek, doeleinden
Te bevr. 08340-23860 geschikt

Telefoon 2567.

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekend heeft,
delen wij U mede dat onverwacht van ons is heenge-
gaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en
overgrootmoeder

Roelofje Bernardina
Lammers-Gol

HUISGENOOT VAN WIJLEN JJ. WOLTERING

op de leeftijd van 78 jaar.

Enschede: J.M. Lammers
Veronica
Diana
Cynthia

Enschede: E. Bakker-Lammers
AJ. Bakker

Sandra
Patrick
Christian

Vorden: Fam. Woltering

en achterkleinkinderen

29 mei 1988
Het Hoge 34, 7251 XX Vorden.

Moeder is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monuta",
Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag 2 juni van
18.45 tot 19.15 uur gelegenheid bestaat tot af scheidne-
men en tekenen van het register.

Deteraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 3 juni
om 11.00uuropdeAlgemeneBegraafplaatsteVorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
het uitvaartcentrum „Monuta" te Vorden.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede, dat na een liefdevolle
verzorging in „Villa Nuova" te Vorden van ons is heen-
gegaan, onze lieve zorgzame moeder, groot- en over-
grootmoeder

Everdina Schouten-Harmsen
SINDS 4 JANUARI 1957 WEDUWE VAN HUBERT SCHOUTEN

op de gezegende leeftijd van 84 jaar.

Vorden:

Hengelo (Gld.):

Doetinchem:

Vorden:

Vorden:

Hengelo(Gld.):

Vorden:
Vorden:

Vorden:

Vorden, 26 mei 1988

H J. Schouten
AJ. Schouten-Maalderink
HA. Lenderink-Schouten
J. Hanskamp
B. Weenk-Schouten
H. Ween k
G J. Beeftink-Schouten
A. Beeftink
E. Breuker-Schouten
W.D. Breuker
H. Schouten
H.B. Schouten-Langeler
D. Schouten
H. Schouten
H J. Schouten-Luimes
G. Schouten
H.R. Schouten-Wesselink

Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Deldensebroekweg 8, 7251 PL Vorden
„Den Stadhouder"

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Met droefheid geven wij U kennis dat de Heer, na een
geduldig gedragen lijden, tot Zich genomen heeft, mijn
lieve man en onze zorgzame vader

Jan Bielderman
ECHTGENOOT VAN G. BOERMAN

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: G. Bielderman-Boerman

Warnsveld: H. Bielderman
E. Bielderman-Brunsveld

7251 AT Vorden, 31 mei 1988
Pr. Margrietlaan 9

Mijn man is opgebaard in het uitvaartcentrum „Monu-
ta", Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag 2 juni
van 20.00 tot 20.30 uur gelegenheid bestaat tot con-
doleren en afscheid nemen.

De rouwdienst zal worden gehouden op vrijdag 3 juni
om 13.30 uur in de Hervormde Kerk te Vorden, waarna
de teraardebestelling zal plaatshebben om 14.30 uur
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Liever geen bezoek aan huis.

i Monuta verzorgt
betrouwbaar en betrokken.

Bij een sterfgeval kunt u dag en nacht
rekenen op Monuta. Met respect \oor
ieders levensovertuiging regelen en \er-
/orgen wij op stijlvolle wij/e de uitvaart.

'-l MONUTA
Dag en nacht bereikbaar.

uitvaartcentrum: \orden. Met .k-hhink 4. 05752-274*)
Noor informatie over uihaartver/ekerinfien:

A.C i. Bcrendsen. Stiotliik y. Vorden. 05752-1844

NET EEN BEETJE
ANDERS NATUURLIJK
VAN DE KEURSLAGER

VOOR HET WEEKEND RECEPT:

Sausijsjes
500 gram
mmmm

TIP VOOR DE BOTERHAM

S n ij worst
100 gram 1,69

Leverworst fijn
250 gram 1,98

4,98

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT.

Rollette 4,98
Lap varkensvlees, gevuld met
gekruid varkensgehakt.

MAANDAG:

Speklappen
per kilo 6,98

DELFTER
PFANNE

100 gram

1,95
Kipfilet met uien,

champignons, taugé
en saus

Verse worst
500 g 4,98

Runderworst
500 g 5,98

WOENSDAG:

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

Runder gehakt
500 g 5,98

KEURSLAGER VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Voor iedereen die van voetballen houdt
hebben wij een leuke EK-poster klaarliggen,
met wedstrijdschema om de stand bij te
houden. U krijgt deze poster bij aankoop van

1 zak Bolussen
van

of

1 droge worst
van

Echte Bakker
VAN ASSELT

Keurslager

VLOGMAN
zodat U tevens iets lekkers heeft
voor bij de buis.

Werkgroep G.OJ.
zoekt nog steeds

gastadressen
voor jongeren.

Voor info tel. 05735-2238.

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Uitslag loterij
B.V. Kranenburg
Winnende lotnummers:
1843 1298 1904 1931
1673 1128 1412 1058
1788 1003 1949

Prijzen tegen overlegging win-
nend lot af te halen Ruurlose-
weg 90, Vorden, op werkda-
gen tussen 18.00-19.00 uur.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Op juwelier
siemerjnk
oo- opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Voor in het weekend hebben wij voor u
van die heerlijke

Roomboter
koekjes

A
NU van 4,95 per 250 gram voor ^Tf

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL 1384

bij

TRENDSOLEIL
Deze maand bij iedere

knippen/watergolven of
knippen/föhnbehandeling,

een trend soleil
kleuring kado l

* Gedeeltelijke
lichterkleuring.

Voor heren
deze maand
50% korting
op alle kleuringen

Zutphenseweg 21. Vorden, Tel. 05752-1215
Hogestraat 26, Dieren, Tel 08330-22109

J



GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Ter inzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 3
juni 1988 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage de beschikking op het verzoek van:

Gebrs. Kettelerij, Zutphenseweg 64, 7251 DL
Vorden om vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een hoveniersbedrijf, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie M,
nummers 801 t/m 803, plaatselijk bekend Zut-
phenseweg 64, datum verzoek 11 augustus'87.

De strekking van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is de vergunning
verleend onder de voor dat soort inrichtingen gebruike-
lijke voorschriften ter voorkoming of beperking van ge-
vaar, schade of hinder.

Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag tijdig bezwaren heb-

ben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerdere be-
zwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worde/i gericht aan de Afdeling
voor de geschillen van bestuur van de Raad van State en
in tweevoud worden ingediend binnen een maand na de
dagtekening van deze kennisgeving bij deze Afdeling,
postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het tref-
fen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet
binnen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van genoemde Afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Vorden, 18 mei 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken, loco.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van de
hierna vermelde vrijstellingsbevoegdheden medewer-
king te verlenen aan de^ verzoeken van:

a. de heer G J. Muller, Hoetinkhof 193 te Vorden,
voor de bouw van een woning met showroom en
opslagruimte ten behoeve van het tegelzettersbe-
drijf, op het perceel kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie M, no. 865, plaatselijk bekend nabij
Kerkhoflaan 7/9;
(vrijstelling ex.Artikel 19 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening jo. artikel 50, lid 8 der woningwet);

b. de heer A.W. Rouwhorst, het Heijink 14 te Vorden,
voor de gedeeltelijke verbouw van de voormalige
school in Kranenburg tot galerie met woonhuis, ka-
dastraal bekend gemeente Vorden, sectie D,
no. 2245, plaatselijk bekend Ruurloseweg 97;
(vrijstelling ex. artikel 19 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening);

c. de heer H. Bouwmeester, Schuttestraat 26 te Vor-
den, voor het in afwijking van de bepalingen van
het bestemmingsplan, voor een periode van maxi-
maal drie jaar, plaatsen van een stacaravan voor
woondoeleinden op het perceel, kadastraal bekend
gemeente Vorden, sectie F, no. 2237, plaatselijk
bekend Schuttestraat 26;
(vrijstelling ex. artikel 17 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening).

De op deze verzoeken betrekking hebbende bouw- en
situatietekeningen liggen vanaf maandag 6 juni a.s., ge-
durende een periode van 14 dagen, voor een iederterin-
zage ter gemeente-secretarie, afdeling Ruimtelijke Or-
dening c.a. (Koetshuis).
Gedurende deze periode kan een ieder zijn eventuele
bezwaren schriftelijk kenbaar maken bij hun college.

Vorden, 2 juni 1988.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De loco-burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken.

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

Openbare kennisgeving verzoek om vergunning
(art. 12/29 Wet ABM)
Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 2
juni 1988 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden in
het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter
inzage een verzoek met bijlagen van:

deheerTh.Terwel,H.Viottastraat32,6952BJ
Dieren om een wijzigingsvergunning voor een
schadeherstelinrichting voor motorvoertuigen
annex spuit/droog-inrichting, kadastraal ge-
meente Vorden, sectie K, nummer 2364, plaat-
selijk bekend Burgemeester Galleestraat 23,
datum verzoek 30 mei 1988.

Aangezien voorshands wordt aangenomen dat er geen
behoefte aan zal bestaan over de aanvraag adviezen uit
te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, is de
door ons opgestelde ontwerp-beschikking tegelijker-
tijd met het verzoek om vergunning ter inzage gelegd.
De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen met betrekking tot gevaar,
schade of hinder buiten die inrichting, is het ontwerp
van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde BEZWAREN tegen het verlenen van de
vergunning en/of de ontwerpbeschikking kunnen door
een ieder gedurende een maand na dagtekening van de-
ze kennisgeving SCHRIFTELIJK worden ingediend bij
het gemeentebestuur. De ingekomen bezwaarschriften
worden mede ter inzage gelegd.
Een ieder kan verzoeken om in persoon of bij gemach-
tigde MONDELING bezwaren te mogen inbrengen. Dit
moet plaatsvinden vóór 18 juni 1988. U gelieve daar-
voor een afspraak te maken.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk
tegelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeente-
bestuur worden ingediend.

Vorden, 31 mei 1988.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris. De burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten. J.F. Geerken, loco.

Voor nadere inlichtingen kan men bellen met Gemeen-
tehuis Vorden, tel. 05752-2323, toestel 42.

GEtlEENTE
VORDEN

De loco-burgemeester van Vorden maakt bekend dat
met ingang van maandag 6 juni 1988, gedurende éép
maand, voor een ieder ter gemeentesecretarie ter inza-
ge ligt het ontwerp-bestemmingsplan herziening Kra-
nenburg 1988, no. 1.

Dit plan heeft betrekking op de percelen Ruurloseweg
95/97 (voormalige school en -onderwijzerswoning in
Kranenburg).

Gedurende bovengenoemde termijn van één maand
kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen dit ontwerp-
plan indienen bij de gemeenteraad van Vorden, Postbus
9001, 7250 HA Vorden.

Vorden, 2 juni 1988.
De loco-burgemeester voornoemd,
J.F. Geerken.

Gymnastiekvereniging „Sparta "
organiseert van 6 t/m 9 juni de

21e Avondvierdaagse

Elke avond kan er gestart worden
vanaf 18.30 uur bij het startburo
op het schoolplein van de
Openbare Basisschool aan de Dorpsstraat.

Als U zorgt voor goede zin,
dan zorgen wij voor de rest.

Bestuur Gymnastiekvereniging „Sparta"

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 05750-12931

DAG EN NACHT BEREIKBAAR
Ontvangkamers, rouwkamers, aula en
koelruimte.
3 min. van het NS- en busstation en
parkeerterrein.
Verzorging van begrafenissen,
crematies, fransporten in binnen- en
buitenland.

HELPT U ZE GOED
OP WEG MET SPAREN?

Kleine kinderen sparen nog niet
zelf. Maar je kunt niet vroeg genoeg
beginnen om het ze te leren. Bijvoor-
beeld met de Piek-Fijn Spaarreke-
ning, speciaal bedoeld voor de
jeugdigen van O tot 11 jaar.
Een spaarvorm met een extra hoge
rente.

Zo leert u de kleintjes heel snel wat
het betekent om op de kleintjes te
passen. Met als prettige bijkomstig-
heid dat u meteen een aardig bedrag
voor ze opbouwt.

Een ideaal begin voor baby's, peu-
ters, kleuters en lagere-schooljeugd.
Informeer er eens naar. Of vraag naar
de speciale folder "Jongeren Spaar-
plan".

Loop even binnen bij een van onze
kantoren. En neem de kleine dan ge-
rust even mee. U bent samen van har-
te welkom.

Jong gespaard is oud gedaan.

bondsspaarbank
Centraal en^ostelijk Nederland

i^K.RAYON TWEWTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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

Muziekvereniging
„Nieuw Leven"

Rommelmarkt en
Fancy-fair aanvang

15.00 uur
op zaterdag 4 juni a.s.
op Marktplein te Steenderen

Uitnodiging

Het 1 e elftal van de W „Vorden"
is

gepromoveerd naar de
4e klasse van de KNVB

Ter gelegenheid van deze promotie
houden wij een

receptie

op woensdag 8 juni 1988
van 20.00 uur tot 22.00 uur in „'t Pantoffeltje",
Dorpsstraat 34 in Vorden.

Wij hopen U op deze avond
te kunnen begroeten.

Het bestuur van de voetbalvereniging „Vorden".

TE KOOP:

Ruurloseweg 93, Vorden

In de buurtschap Kranenburg gelegen vooroorlogs vrij-
staand woonhuis, v.v. gas-CV, grote tuin en garage.

Ind. o.a.: provisiekelder, hal, toilet, douche,
bijkeuken, keuken en woonkamer.
1 e verd.: 3 slaapkamers.

Het geheel is spoedig te aanvaarden.

f 175.000,-k.k.
Inl.: Makelaars- en Assurantiekantoor van Zeeburg

Zutphenseweg 31, Vorden. tel. 05752-1531
LID NVM

Bij inlevering van deze bon

Bolussen 3
van f 4,50 voor

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood
Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877
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Gouden huwelijksjubileum
Hendrik Pardijs en
Hentje Pardijs-Wuestenenk

Op 10 juni a.s. is het vijftig jaar geleden dat Hendrik en Hentje in het huwelijk traden.
De bruidegom, geboren en getogen op de boerderij 't Meulenbrugge aan de Mosselseweg 4. De bruid af-
komstig uit 't Hakfort op Wuestenenk. Samen hebben ze vier kinderen en elf kleinkinderen. Hendrik is
nog dagelijks te vinden in 't achterhuis. Hij helpt met alle voorkomende klusjes. «
Hentje leest en puzzelt graag; ook is ze vaak bezig in de tuin. Hun beider gezondheid is ondanks hun elk
vierenzeventig lentes goed. A
Hendrik en Hentje zijn van liefst achttien buren notennaober. Dat betekent je imHten voor de buurt in
tijden van vreugde maar ook by droeve gebeurtenissen. Ik heb al heel wat jaren ervaring, aldus de brui-
degom.
De tijd is snel gegaan. In nujn jonge jaren bekleedde ik vele functies waarvan er nog een is overgebleven,
nl. voorzitter Onderlinge Landbouw-, Veefonds. Vijf en twintig als lid en derMÉ jaar als voorzitter.
Ze willen me nog niet laten gaan, je maakt de veertig maar vol.

Het gouden bruidspaar viert het feest, 10 juni, samen met kinderen en familie in zaal „Schoenaker".

Kasteel Hackfort krijgt nieuwe functie
Zoals menigeen reeds heeft gezien, is Natuurmonumenten druk bezig met de renovatie van kasteel
„Hackfort". Het buitenwerk van de watermolen is in zyn geheel gerestaureerd. Ook het binnenwerk van
de molen zal voor Natuurmonumenten wel in aanmerking komen voor herstel, indien het Waterschap
voor voldoende water kan zorgen. De meeste afwatering wordt via de Veengoot geleid, waardoor er slechts
enkele dagen per jaar voldoende water langs „Hackfort" stroomt om de molen zyn werk te laten doen.

j Voor Natuurmonumenten is de renovatie van het kasteel een unieke kans om meer over het oorspronke-
lijke kasteel en zyn uitbreidingen te weten te komen.

Door vergaande ontmanteling en me-
tingen op funderingen kan men zich
een aardig beeld vormen omtrent de
historie van het kasteel. Duidelijk is
inmiddels geworden dat kasteel
„Hackfort" niet gebouwd is als kasteel
met militaire functie. Daarvoor waren
de muren niet sterk genoeg gebouwd
voor het geschuit uit die tijd.
Door de renovatie ontstaat er intern
een kompleet ander „Hackfort". Na
de renovatie zal JHackfort" bestaan
uit een drie- of viertal appartementen,

verdeeld over begane grond en eerste
verdieping.
Op de begane grond zal echter nog
een grote ruimte overblijven: de grote
zaal. Deze is zoals testamentair vast-
gelegd, bestemd voor culturele evene-
menten ten behoeve van de bevol-
king. Gedacht zou kunnen worden
aan lezingen, kamerconcerten of ex-
posities.

De evenementen gullen echter geen
overlast mogen opleveren voor de be-

woners. Daarom heeft Natuurmonu-
menten zich ten behoeve van de grote
zaal in de kelder een entree, foyer en
toiletten geprojecteerd.

Een gerestaureerd en gerenoveerd
„Hackfort" kan weer voor jaren als
cultureel en historisch monument ons
landschap sieren.
Natuurmonumenten heeft verder een
wandelroute rondom het pand aange-
legd. De tocht neemt ongeveer 25 mi-
nuten in beslag.

Oraiyefeest
Medlertol 1988
Het bestuur en de commissie-leden
van het*Medler-feest zijn er weer in
geslaagd om het programma voor het
Oranjefeest weer in elkaar te krijgen.
Zo als gewoonlijk begint een week
voor het Oranjefeest de avond Oriën-
teringswandeling in de mooie natuur
in de omgeving van het Medler. De
datum is 2 juli. Bij café Eijkelkamp
aan de Ruurloseweg kan men starten.
Het Oranjefeest begint op vrijdag 8 ju-
li, 's morgens al voor de basisschool
de Kraanvogel van de Kranenburg.
Voor de kinderen begint het feest al
op het schoolplein waar ze dan op ver-
sierde wagens naar het Medler ver-
trekken. De spelletjes die ze doen, is
in de omgeving van de feesthal. Ook
kunnen ze weer genieten van de
draaimolen.
Vrijdagavond Sjuli in de grote feesthal
het toneelstuk „Het veen spook",

geschreven door D.J. Eggengoor.
Voor het voetlicht gebracht door de
toneelvereniging Eendracht uit Gel-
selaar. Na bet toneel is er weer gele-
genheid om een dansje te maken met
muziek van Rob Koers.
Zaterdag 9 juli volks- en kinderspelen
rondom de feesthal van de Medo. Om
l uur zal loco-burgemeester Geerken
de volksspelen openen. Ook zal de
muziekvereniging Concordia weer
aanwezig zijn om het feest een muzi-
kaal tintje te geven. Bij het vogelschie-
ten zal het eerste schot worden gelost
door mevr. Meijerink-Wunderink, de
schutterskoningin van 1987.
's Avonds is er weer dansen in de gro-
te feesthal. Met het bekende dansor-
kest Lemmon Five.
Voorzitter Hendriksen is blij, dat het
Medler-feest ieder jaar weer drukker
wordt bezocht en hoopt dat dit in de
toekomst zo zal doorgaan en ver-
wacht weer een gezellig feest en dan
tot ziens op 2, 8 en 9 juli.

NIEUWS IN 'T KORT

• Projektweek Oude Muziek
6 t/m 12 juni 1988

De Muziekschool is volop in bewe-
ging. Door de ontwikkelingen van
muziek en dans in deze eeuw wordt er
de laatste jaren steeds meer aandacht
besteed aan jazz, pop, folk, enz. De
basis daarvoor is in vregere eeuwen
gelegd en daarom mogen de schatten
uit het verleden niet vergeten worden.

Vandaar de spots op „Oude muziek",
én niet te vergeten de oude dans.
Men wil daaraan eens een hele week
besteden.

Op maandagavond 6 juni is er in de
NH Kerk te Vorden een Leerlingen-
concert. Instrumentale leerlingen en
Schakelklaskinderen - waaronder ve-

len uit Vorden - verlenen hieraan hun
medeweking. Er wordt zeer luisterba-
re muziek uit vroeger eeuwen ten ge-
hore gebracht.

• Werkbezoek van CDA
Woensdag 8 juni 1988 zullen leden van
de CDA-fraktie in Provinciale Staten
van Gelderland en leden van het Pro-
vinciaal CDA-Bestuur, gesplitst in
een drietal delegaties, een werkbe-
zoek brengen aan zes gemeenten in
de regio Zutphen.
Een delegatie wordt in het gemeente-
huis van Vorden ontvangen voor een
gesprek over woningbouw, in relatie
met de problematiek van de 'vergrij-
zing' en de dorpsvernieuwing.
Hierna maakt men een rondrit door
de gemeente langs diverse projecten.
Het bezoek aan Vorden wordt afge-
sloten met een bijeenkomst met
CDA-leden en belangstellenden in
het Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat te Vorden.
Het werkbezoek aan de regio Zut-
phen eindigt met een gezamenlijke
bijeenkomst van alle drie de groepen
met de gemeentebestuurders uit de
regio in de Hanzehof te Zutphen.

• Amnesty International
nieuws

Op maandag 6 juni houdt Amnesty
International weer de maandelijkse
schrijfavond in het Dorpscentrum. De
brieven gaan dan naar:
Nepal. In 1985 is daar de arts dr. Laxmi

Narayan Jha gearresteerd en daarna
„verdwenen". Hij deed veel sociaal
werk en had soms kritiek op de rege-
ring.
Joegoslavië. Twee ingenieurs, Fadil
Fadilpasic en Ibrahim Avdic, zijn daar
veroordeeld tot vier en twee jaar ge-
vangenisstraf omdat ze voorstanders
zouden zijn van een moslim-repu-
bliek in Joegoslavië, hetgeen ze ont-
kennen.
Centraal Afrikaanse republiek. Tho-
mas Koazo, journalist, zit een gevan-
genisstraf uit van drie jaar wegens
„verkeerd informeren van het pu-
bliek". Eerder werd hij zonder aan-
klacht anderhalfjaar vastgehouden en
door Amnesty International geadop-
teerd als gewetensgevangene.

In juli en augustus houdt Amnesty geen
schiïjfavoridei). De volgende schrijf-
avond is dus op maandag 5 september
a.s.

Vakantie-tyd...
Badpakkentyd?
Nog maar enige weken en heel Neder-
land stort zich IN de vakantie en UIT de
kleren.

Badpakken worden echte
kledingstukken!
De modetrent is het eendelige badpak
maar de al-oude bikini's (en minder)
zullen wel de overhand blijven hou-
den.
De nieuwste badpakken zijn helemaal

geïnspireerd op Hollywood. Vooral op
filmsterren als Doris D., Sofia Loren
en Esther Williams. Maar 't nieuwste
materiaal, glanzend, superelastisch en
perfect van coupe laat ook duidelijke
kledingsbelijningen herkennen. Hoog
opgesneden geeft, het badpak, een
verlengend effect op de benen. Ook
worden de badpakken steeds strakker,
waardoor er weinig meer wordt ver-
huld. Fraaie strikjes en ruches geven
de nieuwste badmode nog meer gla-
mour.
Reden voor veel mensen om nu - op
het laatste nippertje - nog iets aan
overtollige kilo'tjes te gaan doen. „Dat
kan nog gemakkelijk en vooral veilig
met Malsovit-afslank-brood," aldus
Peter van Tiel, die al 6 jaar ervaring
heeft met „zijn" Malsovit. „Ieder jaar
om deze tijd is er een run op de Malso-
vit-bakkers van mensen die voor de
vakantie nog wat kilo'tjes kwijt willen.
De bakker is daarop voorbereid en
heeft voldoende folders in huis over
Malsovit-brood en Maaltijd-Koeken
(voor vakantie en onderweg).
Malsovit is in Vorden verkrijgbaar bij
bakkerij van Asselt,Zutphenseweg 18.

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Winnaar Keirock '88 op tuinfeest

De Vordense stichting Ham-Party heeft goed gegokt door de winnaar van de eerste voorronde van Keirock
'88 destijds te contracte^^voor hun jaarlijkse tuinfeest. De Diepenheimse formatie „Fratsen" behaalde
ook tijdens de finale de eerste plaats. „Fratsen" zal als laatste band optreden tijdens de „Ham-Party" die
zaterdag 11 juni bij de kampeerboerdery „Wagen voort", aan de Dennendijk 12 tussen Vorden enWarns-
veld, wordt gehouden. _

D i t tuinfeest, d a t vooral o j t door
zijn gezellige en ongedwongen sfeer,
wordt dit jaar voor de 7e maal georga-
niseerd. Voor de muzikale omlijsting
heeft de stichting de volgende arties-
ten gecontracteerd:

Bert Siebelink
Zanger/gitarist uit Vorden die voor de
meeste "party-gangers" allang geen
onbekende meer is. Bert brengt co-
vers uit de jaren 60 en 70 ten gehore.

Pazzo
3-mans formatie uit Nijmegen. Een
band met een originele podium-act en
die muzikaal van wanten weet. Zan-
ger Michiel (kunstenaar met kwast en
gitaar) zingt eigen nummers en ande-
re (onder andere).

Jaap v.d. Broek
Zutphense eenmansformatie met een
stem als Jon Anderson. Voor de mu-
ziekfreak misschien interessant: Jaap
gebruikt een Korg poly 800 en een
Korg MS 10 (beiden met voeten be-
speeld) en een stereo-gitaar met veel
effecten.

Fratsen
Een Twents legertje van drie man
sterk die onlangs Lochem veroverde
en binnenkort Vorden onder de voet
wil lopen.

Fratsen
Manoe, zanger-gitarist / Tonnie, drummer / Frix, bassist

Deze drie zijn het, die op dit moment „Fratsen" vormen.Nu zegt dat nog
niks, want wat is „Fratsen" nou eigenlijk? Leuk is het in ieder geval. N iet
te leuk natuurlijk, al zijn ze grappig. Om ze niet te kort te doen, moeten
we wel zeggen, dat ze vrij serieuze teksten hebben. Over niet klaar kun-
nen komende Hardrockers en het voordeel van het afschaffen van het le-
ger. N edelandse teksten maar we kunnen niet meteen zeggen, dat ze dus
ook Nederpop produceren. Ze zingen ook in het Engels. Dit klinkt mee-
stal wat romantischer, bijna zoals de Hippies toen...
Die vergelijking slaat echter ook nog steeds de plank mis. De tekst is wel
geweldloos, maar minder zweverig dan de Sixties. Heb je „Fratsen" een-
maal op een tape gehoord, dan ben je er nog lang niet. Als er één band is
die live leuker is dan zij, zijn zij het wel!
Misschien is het wel kunst? Ze schilderen tenslotte... Het is maar één
klein puntje en kunst is ook niet alles! „Fratsen" is zeker niet alles. „Frat-
sen" is van een heleboel dingen wel een klein beetje. Stampot rauwe an-
dijvie... met worst. En weer is dat niet eerlijk. Ze zijn tegen de honger en
voor de kleine mensen, maar denken niet echt dat er iets veranderd. Ze
spelen echter graag op uw feesten en partijen en balen van de discomu-
ziek, die verkoopt als warme broodjes, maar ook doof maakt voor kwali-
teit. Kwaliteit..., dat hebben ze wel. Niet alleen overigens...
Neil Young is volgens hen ook een van de jonge artiesten, die het de ko-
mende jaren helemaal gaat maken! Maar wat is „Fratsen" nou eigen-
lijk...?
Geen tropische verrassing, maar het maakt wel nieuwsgierig. Ik weet
niet wat het is, maar je moet het wel gezien hebben. Voor je het weet zijn
de „Fratsen" voorbij en loopt een ander met jouw veren te pronken.
Van origine is „Fratsen" Twents, en vrij origineel. Ze willen de wereld
veranderen op z'n Twents en da's alleen maar leuk. Alleen op de wereld
is niks. „Fratsen" is samen, brengt samen of breekt af. Het maakt eigen-
lijk niets uit. Ze doen wel wat en hebben heel goed geoefend!
Jongens en meisjes... De Twentse Revolutie!!! Ik zou het niet willen mis-
sen...

„Ham-Party" Tuinfeest zaterdagavond 11 juni a.s. Bezoekers wordt aangeraden vroegtijdig aanwezig te
zyn; de organisatie laat niet meer dan ca. 750 mensen toe!

Van 6 tot en met 29 juni exposeert Pau line Lutters werk in de galerie van de bibliotheek Vorden. Pau line
Lutters woont in M illingen aan de Ryn en heeft in Utrecht de Akademie voor Beeldende Kunsten gevolgd.
Door de jaren heen heeft zij zich met verschillende technieken van de beeldende kunst bezig gehouden:
ruimtelijke opdrachten, olieverf, grafiek, aquarel en gouache.
Inmiddels heeft zy veel exposities gehad, waarbij ze zowel in Nederland als in Duitsland vooral haar aqua-
rellen toonde. In haar schilderwerk van de laatste jaren zien we vooral bloemen en landschappen. Deze
onderwerpen heeft zy ook nu weer als uitgangspunt, maar heeft daar als materiaal de gouache gekozen.
Gouache is een dekkende verf op waterbasis, dit in tegenstelling tot aquarel die transparant is.

In dit recente werk valt de sterke kleurkracht extra op. Deze gouaches zyn niet de gewone afbeeldingen
van bloemen of landschappen geworden, maar ze zyn meer abstrakt weergegeven.
De tentoonstelling duurt tot en met 29 juni en is vrij toegankelijk gedurende de openingstijden van de bi-
bliotheek.
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FOTO HANS TEMMINK
NU OOK IN VORDEN

Verdien 50 gulden!
Als u nu een foto-camera koopt kunt u

50 gulden
verdienen.

Bij aankoop van een
camera naar keuze krijgt u:
- een GRATIS Kodak kleuren-

film (24 opn.)
- GRATIS ontwikkelen en GRATIS

afdrukken
- en een GRATIS vergroting (20 x 28 cm)

Normaal betaalt u voor dit alles 50 gulden,
maar bij aanschaf van een nieuwe foto-ca-
mera krijgt u al deze extra's helemaal
GRATIS!
Deze aanbieding is geldig t/m 31 juli a.s.

Ook Hengelo viert meel
Natuurlijk kunt u ook in onze vestiging in
Hengelo (Gld) profiteren van deze ope-
ningsaanbiedingen.
Ook de snelle 24-uurs service voor het
ontwikkelen en afdrukken van uw foto's
is hier van toepassing, m.u.v. de 2-uurs
service.

Op donderdag 2 juni a.s. openen wij de deuren van onze nieuwe zaak
aan de Dorpsstraat in Vorden. Van 16.00 uur tot 21.00 uur houden wij
open-huis en stellen u dan in de gelegenheid om een kijkje te komen

nemen. Iedereen is van harte welkom. In onze nieuwe vestiging kunt u
terecht voor pasfoto's, camera's, verrekijkers (o.a. Swift), albums,

lijsten, enz. Studioreportages vinden plaats in onze studio in
Hengelo (Gld). Hiervoor kunt u ook in Vorden een afspraak maken.

Dat geldt ook voor de openlucht ̂ studio in Wichmond.
Helemaal nieuw is ons eigen flQ foto-l ^^laboratorium waar uw

foto's razendsnel ̂ aCT^ 5̂fê  Jfc ^\afgedrukt worden.

24 uurs-service
Vanaf nu kunt u uw foto's
supersnel weer in handen
hebben. En bovendien goed
afgedrukt.
Onder de naam Style-Print
drukken wij uw kleurenfoto's
zelf af en leveren wij uw foto's
binnen 24 uur. Als het moet zelfs
met 2 uur. (alleen glanzend).
In ons eigen laboratorium werken
we met geavanceerde appara-
tuur om uw films te ontwikkelen
en de foto's af te drukken.
Wij werken uitsluitend
met Kodak papier
zodat een optimale

kwaliteit gewaarborgd
wordt. Bovendien worden
alle foto's met extra

kwaliteitszorg afgewerkt.
U kunt rekenen op kleuren-
foto's van topkwaliteit!

Gratis foto-cassette.
Iedereen maakt wel eens een foto om
trots op te zijn. Die wil je natuurlijk aan
iedereen laten zien. In deze handige foto-
opbergcassette kunt u uw mooiste -kiekjes
bewaren en presenteren.

Bij besteding van minimaal 25 gulden
krijgt u deze cassette helemaal GRATIS
zolang de voorraad strekt.

Dorpsstraat 20 Vorden. f
Telefoon 05752-2812

Spalstraat 10 Hengelo (Gld) Telefoon 05753-2386.
's Maandags gesloten.

OPHEFFINGSUITVERKP^

Meubelen - tapijten - gordijnen - vitrage - enz. enz.

20 tot 50% KORTING
Bankstel 3-2 zits in leer van f 2995,- voor

Eiken Bankstel 3-1-1 ̂ ,-ri,-
van f 3275,- vooraf 595,—

met losse kussens

Eiken Bankstel 2-1-1
van f 2245,- voor

1745,-

Tiener Bureau's vanaf 67,50
in Eiken, Grenen en Wit

Fa. J. Kerkwijk Dorpsstraat 20
Ruurlo-Tel. 1384

s£gSv . !

•p r̂̂ ^ps^rtepö4

o/^5''

PAOLCT

MEPHISTO

als't gaat om merken
B̂BMBb -̂.-eStfT^v

De enige echte muil

K diverse kleuren 25,— en 35,—

\ KWMJItll ƒ Anita
\PA9VOW« /
V MODE / Dames pump

De grootste Kinderkollektie
vanaf msat 19

Wij hebben al een goede

Kinderschoen
vanaf 59,90

Aanbiedingen geldig van donderdag t/m woensdag

Eiken Bergmeubel *»/*.-.-
van f 2675,-voor ZU/O,— J

i
l
i
i

KWAUTEÏÏ IN EIKEN

50/40 cm diep.

Stoel

Armstoel%J/^»

1375.

lubbers
raadhuisstraat 45 hertgelo gld.



BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN!

TOURINGCAR BUSSEN
Grootte: 20 - 30 - 40 - 45 -
50 - 54 - 58 en 63 personen

HAVI voorheen GTW reizen
Tel.: 05758-1334

SUPERAANBIEDING in

wij winen van onze
voorraad zomerjacks
af. Deze prijzen wij
dan ook radikaal af!
We kennen slechts
2 prijzen voor onze
iacks-

verdienen
Alle zomerjacks GQ _
onder de honderd gulden W Vf

Alle zomerjacks "7Q _
boven de honderd gulden m \91

geen

Dorpstraat 29

RUURLC

Een huwelijkskado vanUwdrukker
Dat krijgt U, als U als a.s. bruidspaar bij ons zo'n mooie

trouwkaart uitzoekt uit de Intercard-kollektie.

NIEUW
Jullie eigen naam en trouwdatum in

goudfolie op luciferdoosjes, menukaarten,
onderzettertjes enz.

DRUKKERIJ
WEEVERS

Laat lepra ook jou
een zorg zijn.

Giro 50500 Bank 70.70.70.929

Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding
Wibautstraat 135,1097 DN Amsterdam, tel. 020-938973

GROTE MAGAZIJN VERKOOP
donderdag 2, vrijdag 3 en zaterdag 4 juni

in ons magazijn op de 1e etage

mode van de allerbeste merken
voor de allerlaagste prijzen

L)cHT16SinOC]GZ japonnen - pakjes - broeken - pullovers - blouses - rokken - enz.

H 6rGH rtlOClGZ pantalons - sweatshirts - overhemden - shirts - enz.

IX l HO G fin OOG! broeken - sweatshirts - t-shirts - jack's - enz.

D O VG 11 Cl IG H! badkleding - ondergoed - lingerie

ZO GOEDKOOP
GING U NOG NOOIT
OP VAKANTIE

SLA UW SLAG

Modecentrum

Ruurlo

Ik heb voor u nog
goeie harde eiken

bielzen
te koop. Uitzoeken maar!

Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc.

Op de boter en kaasboerderij

,,'N IBINK"
Arfmanssteeg 1, Ruurlo

Jan Zoeteman J r.

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

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

Welkoop
heeft voor elke

hobby
een passend

kado.

Gardena autowasset
Geef uw auto een uitstekende wasbeurt
met cle/e wasset. De set bestaat uit:
een borstel, spuit, koppelstukken en
shampoostaatjes
van 56,45 voor 32,50

Aktiepakket
Wolf Multi-Star
tuingereedschap

Bestaande uit: schoffel
krabber, mini-steel

en hardhouten
steel, per set

van 50,35
voor

29,90

Bitshouder
T-moclel met doppen van 14,95

voor

TL-zaklampje
van 19,95
voor

14,95
Op is op!

Wolf handgrasschaar
Licht maar stabiel uitgevoerd. Met
praktische veiligheiclssluiting.
RJ-EN
van 32,50 voor

29,95

Alle prijzen zijn incl. BTW
en geldig t/m 18 juni 1988.

Uniek in deze omgeving

Ruurlo, Stationsweg 12, tel. 2500;
Hengelo, (G), Spuistraat 37, tel. 1713;

Vorden, Stationsweg 22, tel. 1583;
Tol dij k, Zutphen-Emmerikseweg 35, tel. 1441

Wt'lKOOI) Dedrote Groene Vakwukel



Vorden speler Peter Hoevers tekent
kontrakt bij „de Graafschap"
„Ik geef mijzelf een jaar om te kijken hoever ik kom"
"Ik heb voor mijzelf besloten om te kijken hoever ik dat ene jaar kom. Lukt een plaats bij de selektie van
het eerste team niet, dan moet ik er nog eens goed over nadenken wat ik dan verder zal gaan doen."
Deze woorden sprak V orden-speler Peter H oevers, zondagmorgen een halfuurtje nadat hy een kontrakt
had getekend bü de voetbalclub „de Graafschap" uitDoetinchem. Een kontrakt van voorlopig eenjaar op
amateurbasis (wel met onkostenvergoeding), ingaande l juli aanstaande.
De ondertekening vond zondagmorgen plaats in de bestuurskamer van „Vorden" in aanwezigheid van
Graafschapbestuurder Witjes en de Vordense bestuursleden Rouwenhorst en Vlogman.

NIEUWS IN 'T KORT

Verrassend
Dat Peter Hoevers toch nog een kon-
trakt bij „de Graafschap" tekende,
kwam bij de voetbalclub „Vorden" als
een verrassing. Een week geleden leek
het hier nog niet op.
Peter Hoevers: „Dat klopt, één en an-
der is eigenlijk in een paar dagen tijds
tot stand gekomen. Momenteel ben ik
nog werkzaam bij een fabriek in ten-
ten in Harfsen. Inmiddels heb ik met
ingang van l juli aanstaande een baan
aanvaard bij het administratiekantoor
van de Regt hier in Vorden.
Ik ga daar onder meer administratie
verrichten met betrekking tot het
midden-en klein bedrijf. I k ben in het
bezit van het Havo-diploma en MBA.
Voor m'n toekomstige baan vind ik
zelf dat ik verder moét-gaan studeren
voor het diploma SPD. Om dan toch
met „de Graafschap" in zee te gaan
leek mij eigenlijk bij elkaar moeilijk te
combineren.

Een paar dagen geleden heb ik een bij-
zonder prettig gesprek met de direk-
teur, dhr de Regt, gehad. Die vond dat
ik de kans moest pakken om bij „de
Graafschap" te kunnen gaan voetbal-
len. Ik krijg van hem alle medewer-
king. Toen heb ik de beslissing geno-
men om het aangeboden kontrakt te
tekenen", zo zegt een glunderende
Peter Hoevers, die naast zijn dagelijks
werk, straks trainen en voetballen bij
„de Graafschap", in de vrije uren met
de studie belastingrecht (een onder-
deel van SPD) wil beginnen.

De thans 23-jarige Peter Hoevers
werd in december j.1. reeds door „de
Graafschap" benaderd om wekelijks

te komen trainen. Vanwege een ge-
scheurd spiertje, opgelopen tijdens
een partijtje zaalvoetbal, werd het be-
zoeken van de training in Doetin-
chem een paar maanden uitgesteld.
Om van een amateurclub naar een
profclub over te schakelen vind Peter
geen te grote stap. Ook het feit dat hij
reeds 23 jaar is (meestal worden de
spelers op jongere leeftijd aangetrok-
ken), ervaart hij niet als een nadeel.
„Integendeel zelfs. Als ze niets in mij
zouden zien, hadden ze me niet ge-
vraagd. De trainingen bij „de G raaf-
schap" zijn me niet tegengevallen. Na-
tuurlijk is er wel degelijk een verschil
met de training bij „Vorden". Groter
verschil in snelheid van handelen e.d.
Ik ben ervan overtuigd dat ik het ni-
veau aankan", zo zegt Peter Hoevers
zelfbewust.

Topscorer
De Vordense rechterspits, dit seizoen
topscorer in de Hoofdklasse (18 doel-
punten in 22 wedstrijden), heeft al lan-
ge tijd met de gedachte gespeeld om
„hogerop" te gaan spelen. „Weetje wat
het is bij „Vorden", wij krijgen van de
Weerd een prima training, maar in fei-
te voetballen we niet echt prestatiege-
richt. Trainer de Weerd is een echte
verenigingsman. Zijn grote kracht ligt
in het brengen van sfeer binnen de
groep. Echte teamgeest. Hij raakt be-
slist niet van een nederlaag in paniek
en blijft gewoon vertrouwen in de spe-
lers houden. Wij zijn dit jaargepromo-
veerd. Zijn verdienste. Voor mij mag
het echte „presteren" fanatieker", zo
vindt Peter Hoevers.

Rechter middenvelder
Peter voetbalt al vanaf /'n zesde jaar
bij Vorden en debuteerde op 16/17 ja-
rige leeftijd in het eerste elftal. Begon-
nen als rechter middenvelder (dat zal
zijn positie in het reserveteam van „de
Graafschap" in eerste instantie ook
zijn), werd Peter Hoevers vier jaar ge-
leden door de toenmalige trainerGer-
ritsen tot rechterspits gebombar-
deerd. (Ook Herman de Weerd liet
hem op die plaats opereren). Blijkbaar
toch een goeie gedachte van de trai-
ners, want Peter scoort gemiddeld op
die positie 10 doelpunten per seizoen
met dit jaar een produktie van 18
goals.
„Ikzelf prefereer die plek echter niet.
Voor mijn gevoel kom ik op het mid-
denveld veel beter uit de verf. Ik moet

het van m'n techniek hebben, ik hou
meer van het kortere werk", zo zegt
Peter H oevers.
Hij is een rustige speler die je in de
wedstrijd weinig hoort. Geen nadeel
straks?

„Ik denk het niet, ik ben niet zo ge-
makkelijk te beïnvloeden. Misschien
dat ik mij wat brutaler moet gaan op-
stellen. Maar dat zien we wel."

Gunstig in de groep
In de spelersgroep van „Vorden" ligt
hij goed. Ze gunnen hem de overstap
naarDoetinchem. Gek als hij het niet
zou doen, zo luidden de reakties al is
de Vordense spelersgroep ervan over-
tuigd dat ze de klasse van Peter Hoe-
vers wel zullen missen.
Vooral z'n voetbalmaatje Mark van
der Linden, die het afgelopen seizoen
heel wat voorzetten van Peter Hoe-
vers doeltreffend heeft ingekopt. „Vol-
gend seizoen zal ik dat anders moeten
doen. Ik haal zelfde bal op, zet hem
hoog voor, ren er dan zelf achteraan
en kop hem in het doel", zo zegt Mark
van der Linden lachend. Peter Hoe-
vers zelf is ervan overtuigd dat de kwa-
liteit voor „Vorden I" er volgend sei-
zoen beslist niet op achteruit behoeft
te gaan. „Er komen een paar goeie
jeugdspelers over, dus het komt alle-
maal best goed."

Ouders
In huize Hoevers vinden ze de over-
stap van zoon Peter een goeie zaak.
„Dat kan hem later op allerlei manie-
ren bMlgoed van pas komen. Ik be-
doel OOK maatschappelijk", aldus Pa
Hoevers, die vrijwel elke zondag sa-
men met zijn vrouw de verrichtingen
van zoon Peter volgt.
In helgfceuwe seizoen kunnen zij de
wedsl^ien van „Vorden" gewoon
blijven bezoeken, want als alles vol-
gens planning verloopt kunnen zij Pe-
ter t.z.t. voorlopig op de dinsdagavond
in het tweede team van „de Graaf-
schap" bekijken. Of Peter moet roet in
het eten gooien door eerder „door te
breken" naar het eerste team van de
Doetinchemse club. In dat geval moet
Vorden het voortaan zonder een
tweetal vaste supporters doen.
Peter zelf blijft er nuchter onder. „Op
16 juli begint de training en dan zal ik
er alles aan doen om zover mogelijk te
komen", zo zegt de ambitieuze Vor-
denaar.

VRTC de Achtkastelenrijders
in het nieuw

• Leesprogramma in de
jeugdbibliotheek

In deze zomermaanden kan de jeugd
meedoen aan het leesprogramma
1988.
Wat houdt dit in?
In een aparte kast op de jeugdafdeling
van de bibliotheek staan een heleboel
boeken die hiervoor gelezen kunnen
worden. Deze boeken hebben alle als
thema: HELDEN.
Er zijn vele soorten helden, zoals le-
gendarische helden, d.w.z. dat hun
daden groeien in de verbeelding van
de mensen die bewonderend over
hen vertellen. Ze krijgen iets boven-
menselijks. Er zijn helden in oorlogs-
tijd. Zij doen wat gedaan moet wor-
den, ondanks hun twijfels en angsten.
Ook sterren kunnen als helden gezien
worden. Popsterren, filmsterren en
sportsterren. Er zijn ook zeehelden,
dappere dieren enzovoort.
De betreffende boeken zijn gemerkt
met een speciale sticker. De jeugd, die
aan dit programma mee wil doen kan
hiervoor een gratis deelnemerskaart
bij de bibliotheek ophalen. Voor elk
gelezen boek ontvangen de deelne-
mers een sticker en na een aantal stic-
kers worden zij opgenomen in de
orde der boekenhelden.
Alle verdere informatie hierover is te
verkrijgen in de bibliotheek.

Berichten uit
uw kruisvereniging

SPORTNIEUWS

Onlangs werden er nieuwe shirts uitgereikt aan fietsclub VRTC „de Achtkastelenryders". Dit werd moge-
hjk gemaakt door 2 sponsors, n.l. café-zaal-rest. „de Herberg" en makelaardij „van Zeeburg". Om dit al-
les een feestelijk tintje te geven werd een foto gemaakt met de beide sponsors.
De VRTC organiseert ook dit jaar weer diverse tochten voor het publiek. 15 mei j.l. was er de Voorjaars-
tocht. Van 20 t/m 23 juni is er de Avondfietsvierdaagse; de Zomertocht is op 24 juli en op 25 september is
er de Herfsttocht.
Ook nieuwe leden zjjn van harte welkom. Informeer eens: tel. 05752-3214.

• Voetbalfeestavond met
huldigingen en internationaal
gezelschap

Het slotbal dat de voetbalvereniging
„Vorden" zaterdagavond in een volle
zaal van „'t Pantoffeltje" hield is voor-
al het feest van de Vordense voetbal-
jeugd geworden. Ze waren er alle-
maal: het elftal van „Vorden Ao" met
hun trainer en begeleiders. En ze heb-
ben zich laten horen ook! Toen ver na
het middernachtelijk uur de muziek
de zaal reeds had verlaten, hingen de
spelers nog als een „klit" aan elkaar.
Getooid met bloemenen de kam-
pioensmedaille bleve^^ één team.
Zingend van „We are thechampions",
volgde de ene polonaise na de andere.
De jeugd liet duidelijk zien en horen
hoe intens blij ze was!
En deze spontaniteit s^fe in feite ook
over op de andere bezoPrers aan deze
feestavond, waaronder afgevaardig-
den van de Nederlandse en buiten-
landse ploegen die dit weekend deel-
namen aan het internationale jeugd-
voetbaltoernooi.
Voorzitter Jan van Ark, die de hoop
uitsprak het volgend jaar tijdens het
zestig jarig bestaan over een nieuwe
akkomodatie te kunnen beschikken,
maakte bekend dat „Vorden I"(dat de-
ze avond ook werd gehuldigd) ter ge-
legenheid van de behaaldepromotie
naar de 4e klas KNVB op woensdaga-
vond 8 juni een receptie zal worden
aangeboden.

Topscorer van het seizoen werd Willem
Koop (Vorden 5). Minst gepasseerde
keeper Edwin Kokker (3e elftal). Ver-
der „aanmoedigingsprijzen" voor „Vor-
den I" en „Vorden Ao". Henk de Jonge
werd door de voorzitter dank gebracht
voor het afgeleverde „klassewerk" met
betrekking tot de organisatie van het in-
ternationale Sorbo jeugd voe l ba l toer-
nooi.

• B.V. Kranenburg
kan terugblikken op
geslaagde jubileumviering

Met een goed bezochte receptie, waar
we onder meer opmerkten loco-bur-
gemeester Geerken, vele bestuurders
van de aangesloten verenigingen van
de biljartbond IJsselstreek, het hoofd-
bestuur van de biljartbond zelve als-
mede vele verenigingen uit de
omtrek, alsmede een gezellige feest-
avond kan de biljartvereniging Kra-
nenburg terugblikken op een geslaag-
de jubileumviering.
Tijdens de receptie werd de heer Th.
Schoenaker gehuldigd. Vijf en twintig
jaar onafgebroken lid van de vereni-
ging en jarenlang gastheer van de ver-
eniging werd beloond met een origi-
neel Delfts blauw-bord met inscriptie.
Tijdens de feestavond werden de le-
den Ton Eggink, Laurens Bleumink
en Harry Roelvink gehuldigd voor
hun meer dan 12'/2-jarig lidmaatschap.
Vele oud-leden waren naar de feesta-
vond gekomen. Vele leden hadden
brieven, cadeaux en telegrammen ge-
stuurd, o.m. uit Canada en Nieuw-
Zeeland.
Al met al een geslaagde feestviering;
de persoonlijke kampioenschappen
nemen binnenkort een aanvang.

Vereniging Kind en Ziekenhuis
Een opname in een ziekenhuis be-
leeft een kind vanuit zijn eigen we-
reldje. U zou het zich zo kunnen voor-
stellen: U bent in een vreemd land,
snapt niets van de taal, kent de ge-
woonten en gebruiken niet. Het ruikt
er raar en het eten smaakt anders dan
u gewend bent. De mensen om u
heen dragen wonderlijke kleren
(soms zelfs maskers) en u wordt in
een bed gestopt dat op een kooi lijkt.
Ontsnappen uit dit grote doolhof is er
niet bij. Bij dat alles voelt u zich ook
nog ziek of heeft u pijn en u verwacht
dat er elk moment iemand komt om u
nog meer pijn te doen.
Het ergste is echter dat u ervan over-
tuigd bent dat het allemaal uw eigen
schuld is en dat de mensen die van u
houden u in de steek hebben gelaten
en niets meer om u geven.

Ingrijpende ervaring
Hoe ingrijpend deze ervaring is mer-
ken ouders pas goed na ontslag uit het
ziekenhuis, als zij worden geconfron-
teerd met enkele van de bekende pro-
blemen die dan blijken te zijn ont-
staan: agressief gedrag, bedplassen,
stotteren, duimzuigen, eetproble-
men, moeder geen moment uit het
oog verliezen uit angst weer in de
steek gelaten te worden, 's nachts niet
willen slapen, angst voor de dood,
overbezorgdheid voor het eigen lijfje
en terugvallen naar een vroeger ont-
wikkelingsstadium.
Niet elk kind dat opgenomen is ge-
weest zal deze reakties vertonen,
maar het is zaak altijd al het mogelijke
te doen om het optreden ervan zoveel
mogelijk te voorkomen.

Verkeerde ideeën
Ieder kind reageert weer anders op
een opname in het ziekenhuis. Dit is
voor een deel het gevolg van allerlei
heimelijke angsten en verkeerde
ideeën, die elk kind heeft over zieken-
huis en medische ingrepen.
Kinderen beneden de vijf jaar zijn
over het algemeen kwetsbaarder dan
oudere. Een peuter snapt niet dat
moeder niet bij hem kan blijven. Tot
nu toe was ze almachtig; ze wil dus
niet blijven! Hij heeft nog geen begrip
van tijd en het dagritme, biedt geen
houvast: het gebruikelijke avondeten
komt 's middags en daarna moet je
gaan slapen!
Een van de meest voorkomende ver-
keerde voorstellingen die men tegen-
komt bij jonge kinderen, is de reden
voor opname. Ze zien het vaak als
straf, bijvoorbeeld omdat ze nooit
melk willen drinken of zonder jas naar
buiten zijn gegaan. Het is belangrijk
uit te leggen dat je ziek kunt worden
zonder dat je daar zelf iets aan kunt
doen en datje niet voor straf naar het
ziekenhuis gaat.

Schoolkinderen
Kinderen boven de zeven kun je uit-
leggen wat er gaat gebeuren en waar-
om dat moet gebeuren. Toch moeten
verzorgers hier op hun hoede zijn.
Men loopt het gevaar bij kinderen die
alles zo goed begrijpen, op hun duide-
lijke vragen te volstaan met een even
helder antwoord. Dit, terwijl het kind
door deze vraag eigenlijk aandacht
vroeg voor zijn verdriet en angst. Het
heeft dan meer behoefte aan begrip
voor zijn emoties dan voor zijn woor-
den. Schoolkinderen willen zich vaak
flink houden en zijn daarom soms
overmoedig en baldadig. Ze lijken
hun ouders niet zo nodig te hebben,
maar in hun hart zijn ze vaak jaloers
op de kleintjes die wat meer aandacht
krijgen.

Begeleiding
Luisteren naar de fantasieën van kin-
deren en hun ideeën over wat er ge-
beurt, terugbrengen tot de juiste pro-
porties, is van groot belang voor hun
gemoedsrust. De grootste steun is
echter de aanwezigheid van vader of
moeder op alle momenten die nodig
zijn om het kind zich veilig te laten
voelen.

Vereniging Kind en
Ziekenhuis
Nog lang niet in alle ziekenhuizen is
men doordrongen van het belang van
de aanwezigheid van een ouder bij
voor het kind beangstigende situaties.
De landelijke Vereniging KIND en
ZIEKENHUIS zet zich in om te be-
reiken dat het klimaat op de kinderaf-
delingen van de Nederlandse zieken-
huizen zodanig aan de belevingswe-
reld van het kind wordt aangepast, dat
een ziekenhuisopname zo min moge-
lijk traumatische gevolgen zal heb-
ben. Zij doet dit door:
- inventariseren van de mogelijkhe-
den op de kinderafdelingen van de
ziekenhuizen;
— adviseren van ziekenhuismedewer-
kers bij het samenstellen van informa-
tie-materiaal voor ouders en kinde-
ren;

organiseren van voorlichtings-
bijeenkomsten voor bepaalde groe-
pen of voor een algemeen publiek;
- medewerking verlenen aan ouder-
avonden op scholen;
- geven van gastlessen aan toekom-
stige werkers in de gezondheidszorg;
- uitgeven van voorlichtingsmate-

riaal, brochures;
- individuele hulpverlening aan ou-
ders en kind.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u zich
wenden tot de Landelijke Vereniging
KIND en ZIEKENHUIS, Postbus
10600, 1001 EP Amsterdam, tel. 020-
363712.

Weekend
recept
Slagerjj
Vlogman

Sausijsje in mosterdsaus
Verse worst wordt doorgaans gemaakt van varkensvlees en specerijen.
Ze wordt onder verschillende benamingen verkocht. Kleine worstjes die
van eenzelfde vulling zijn voorzien noemen we sausijzen. In ons land
vormen gebakken sausijsjes met bloemkool een traditioneel gerecht.
Dat het ook anders kan tonen wij u vandaag met plezier.

Reken voor 4 personen op 8 tot 12 sausijsjes (samen ca. 500 gram).
Leg de sausijsjes 5 minuten in water dat tegen de kook aan wordt gehou-
den. Hierdoor zullen ze tijdens het bakken niet open springen.
Laat de sausijsjes na het koken in een vergiet uitlekken, opdrogen en af-
koelen. Haal ze daarna door wat melk en paneer ze met brood-, be-
schuitkruim of paneermeel.
Verhit 50 gram boter in een koekepan en bak de sausijsjes er onder
voortdurend keren gedurende 15 minuten heel zachtjes in. Neem de ge-
bakken sausijsjes uit de pan. Roer 2 eetlepels gezeefde bloem door de
braadboter en voeg er onder voortdurend roeren langzaam 4 deciliter
bouillon (event. van tablet, korrels of poeder) aan toe. Blijf zolang roe-
ren tot een licht gebonden saus is verkregen.
Laat de saus gedurende 5 minuten zachtjes pruttelen.
Schenk de saus daarna door een zeer fijne zeefin een ander pannetje.
Breng de saus opnieuw aan de kook. Voeg er 2 theelepels azijn, l theele-
pel suiker en wat zout en peper aan toe. Klop er vlak voor het opdienen 2
eetlepels fijne Franse mosterd en ca. 35 gram boter door.

Tip: geef gebakken sausijsjes in mosterdsaus bij prei, bleekselderij, wit-
lof en peulvruchten.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: ca. 2295 kj (550 kcal)
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Guus Hiddink reikte beker uit
aan winnaar Schalke 04
Circa drie duizend toeschouwers genoten van het 3e Internationale
SORBO Jeugdvoetbaltoernooi

Achterover leunend tegen de omheining, rustig een sigaretje rokend en kijken naar de verrichtingen van
zoonlief. Tussen de bedrijven door even een broodje hamburger voor zyn vrouw halen en zelf een broodje
karbonade. Het smaakte lekker. Gezellig eruit, uit de sleur van de drukke dagelijkse beslommeringen en
genieten van een paar leuke partijtjes voetbal. Zo maar een vader en een moeder tijdens het Internationa-
le Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi.
Het duurde echter niet lang of de „gewone" vader werd herkend. Jochies met een papiertje in de hand
smeekten om een handtekening. „Jongens, wacht even, ik wil deze wedstrijd afzien en kom dan maar te-
rug". Nu, dat lieten ze zich geen tweede keer zeggen.

De wedstrijd was dan ook nauwelijks
ten einde of de „gewone" vader werd
bestormd. Een wat verlegen jon0etje
sommeerde zijn eigen vader de ka-
stanjes voor hem uit het vuur te halen.
Want op het voetbalveld van Vorden
een handtekening van de legendari-
sche nummer veertien Johan CruijfT
te krijgen komt waarschijnlijk nooit
meer voor. Of heeft misschien de
voetbalvereniging „Vorden" volgend
jaar bij het zestigjarig bestaan nog een
verrassing in petto door een jubileum-
wedstrijd tussen Barcelona (de nieu-
we club van CruijfT) en Ajax in het
achtkastelendorp te organiseren? Je
weet maar nooit!

Johan CruijfT bleef tot vlak voor win-
kelsluitingstijd op het Vorden-terrein,
om vervolgens snel nog bij bakker
Oplaat een brood te halen („Ik stond
wel even raar te kijken", aldus bakker
Jan Oplaat) en een plaatselijke slager
aan te doen om vervolgens met echt-
genote te vertrekken, richting Vinke-
veen. (Zondag was Cor Coster, de
schoonvader van CruijfT, als toe-
schouwer aanwezig.)

Zoon Jordi CruijfT had intussen zijn
vader niet voor niets laten komen,
want zowel tegen Anderlecht als te-
gen Feijenoord scoorde Cruijffjunior
een belangrijk doelpunt. Er waren
trouwens meer mooie doelpunten te
zien tijdens deze twee dagen jeugd-
voetbal in Vorden.
Zaterdagmorgen stond de organisatie
(jeugdbestuur van „Vorden") nog een
poos met het klamme zweet in de
handen, want zowel de spelers uit
Gelsenkirchen, alsmede PSV arri-
veerden te laat, met als gevolg dat het
toernooiden kwartier te laat begon.
Goed, iedereen was gelukkig gearri-
veerd. Ook loco-burgemeester J.F.
Geerken werd in de geïmproviseerde
VIP-room door het bestuur van „Vor-
den" ontvangen.

Twee emmertjes water halen
Jeugdmanager Henk de Jonge en
voorzitter Jan van Ark hadden echter
geluk dat het toernooi te laat begon.
Zij speelden nl. met de gedachte om
de tekst van het liedje „Twee emmer-
tjes water halen" uit hun hoofd te le-
ren, maar realiseerden zich al snel dat
hier geen sprake was van water halen,
maar van water wegbrengen!
Wat was er nl. gebeurd? Een flinke
hoosbui in de nacht van vrijdag op za-
terdag voor het toernooi, veroorzaak-
te lekkage in één der kleedkamers. Er

moesten inderdaad emmers aan te
pas komen om het hemelwater op te
vangen. Wat een geluk zeg, dat juist
loco-burgemeester Geerken op het
sportpark aanwezig was? Of hij overi-
gens blij was met dit „natte nieuws"
valt te betwijfelen, l n elk geval stelden
de Vordense bestuurderen hem wel
van het ongemak op de hoogte!!

Dat er binnenkort wat aan de „proble-
matiek an de akkomodatie" gedaan
zal worden, werd duidelijk toen dhr.
Geerken tijdens een korte openings-
toespraak onder meer opmerkte dat
er volgend jaar een vierde Sorbo-
jeugdvoetbaltoernooi zal worden ge-
houden, maar dat het op dit moment
niet bekend was waar die in de ge-
meente Vorden gehouden zal wor-
den!
De Vordense voetbalbestuurderen
„knorden" tevreden. Dus toch ?

Nadat Henk de Jonge en Jan van Ark
eveneens woorden van welkom had-
den gesproken, met daarbij het accent
op de financiële injektie van het be-
drijf Nedac/Sorbo („Zonder deze in-
breng van de Sorbo kunnen we een
dergelijk toernooi wel vergeten", zo
sprak Jan van Ark), maakte de mu-
ziekvereniging „Sursum Corda" zich
gereed voor het spelen van de volks-
liederen: het Duitse volkslied voor
Schalke uit Gelsenkirchen, het Belgi-
sche volkslied voor Anderlecht uit
Brussel (voor de goede orde: Ander-
lecht komt niet uit Antwerpen!) en tot
slot het Wilhelmus voor PSV, Ajax,
Feijenoord, het selektieteam van de
afd. Gelderland en voor de organise-
rende vereniging „Vorden".

Leuke staaltjes voetbal
De ca. 3000 toeschouwers, die het
veld over twee dagen gerekend om-
zoomden, hebben kunnen genieten
van enkele knappe staaltjes voetbal.
Het Vordense Cl elftal kwam uitste-
kend uit de startblokken door PSV
een 1-1 gelijkspel af te snoepen. Gast-
speler Ronald de Beus scoorde het
openingsdoelpunt. Achteraf het enige
punt, want de resterende wedstrijden
eindigden in een nederlaag, waarbij
twee „eervolle", te weten een 2-0 ne-
derlaag tegen zowel Feijenoord als
Anderlecht.

Trouwens PSV bakte er ook weinig
van, want behalve het ene punt dat te-
gen Vorden werd behaald, werd alleen
nog mt 0-0 gelijk gespeeld tegen Feije-
noord.

Veel van deze jeugdvoetballers in de-
lecftijdscategorie van 12 en 13 jaar ble-
ken over een techniek te beschikken
om van te^^tertanden. Met natuur-
lijk een aal^P„toekomstige toppers".
Wat te denken an dat kleine Belgische
manneke onder nummer zes? Wat
een passeertechniek en wat een
schijnbewegingen! Neem Clyde, de
donkere spits van Ajax. Tegen Vorden
scoorde hij vijf keer. De ene goal nog
mooier dan de andere. De aanvoerder
van Schalke. Ik zie nog die fameuze
vrije schop, vrijwel uit stand gescho-
ten, precies in de kruising. De Ajax-
keeper kon er alleen maar naar kijken.
Zelfs Hans van Breukelen zou kans-
loos zijn geweest!

Toen zaterdag aan het einde van de
eerste speeldag de balans werd opge-
maakt, had Ajax één verliespunt en
Feijenoord, Anderlecht en Schalke
elk twee verliespunten.

Ajax
Ajax, de best spelende ploeg tijdens
dit prima georganiseerde toernooi,
liet zich in de wedstrijd tegen Schalke
lelijk in de luren leggen. De Amster-
dammers kwamen al snel op een 2-0
voorsprong en dachten freewheelend
de finish te halen. Zij waren er zich
blijkbaar niet van bewust dat Duitse
voetballers niet eerder opgeven dan
wanneer het laatste fluitsignaal heeft
geklonken. En met één minuut voor
dat beslissende fluitsignaal nog een
„Bombenschuss", Ajax werd met 3-2
geklopt en moest nu maar hopen dat
de Duitsers nog een steekje zouden
laten vallen.

Heftige emoties
En dat kon alleen nog maar gebeuren
tegen Feijenoord. Dan moest deze
wedstrijd in elk geval niet door Schal-
ke gewonnen worden. Een wel heel
bijzondere en om in Duitse termen te
spreken een „hectische" wedstrijd.
De sympathie van het publiek ging
duidelijk, uit naar de „broekies" van
Feijenoord. Het kleine „Coen Mou-
lijntje" op de linkervleugel. De dunne
beentjes, gestoken in een veel „te gro-
te" voetbalbroek, die moest opboksen
tegen de „reuzen" uit de Schalke-de-
fensie.

Een wedstrijd waar vreugde en ver-
driet wel heel dicht bij elkaar lagen.
De Schalke-spelers wilden wel, gin-
gen de duels niet uit de weg. Niet ge-
meen, maar wel hard en fysiek enorm
sterk. Scheidsrechter Otero drukte

een belangrijke stempel op deze wed-
strijd. Bij de stand van 1-0 in het voor-
deel van Schalke gaf hij de Rotterdam-
mers binnen twee minuten twee straf-
schoppen. Twee terechte penalties
overigens: één voor het onderuit ha-
len van en tegenstander binnen het
strafschopgebied en één voor het
shirtje vastpakken. Eveneens binnen
de beruchte lijnen.
De begeleiders aan de kant en ook een
aantal Duitse ouders waren het met
deze beslissing blijkbaar net eens.
„Scheisse, wie ist es denn möglich?
Das kan doch nicht wahr sein!?" En
nog meer van dit soort opmerkingen.1

Even werd er zelfs gedreigd om met
z'n allen van het veld te stappen. Zo-
ver kwam 't gelukkig niet, mede door-
dat de Feijenoord-jongens door al dat
tumult zo waren aangeslagen, dat de
beide strafschoppen werden gemist.
De jochies uit Rotterdam-Zuid kwa-
men deze tegenslagen niet meer te
boven en veloren met 3-0.

Huilende Feijenoorders, door deze
nederlaag was het zeker dat de Sorbo-
cup ingeleverd moest worden, en la-
chende gezichten bij de Schalke-jon-
gens. Begrijpelijk, want voor hen rest-
te alleen nog de ontmoeting tegen
Vorden die dan ook op duidelijke wij-
ze door Schalke met 8-1 werd gewon-
nen.

Guus Hiddink
Nadat zondagmiddag de andere Vor-
dense muziekvereniging „Concordia"
zich van haar beste zijde had laten
zien, namen de ploegen afscheid, na-
dat Guus Hiddink de prijzen had uit-
gereikt.

Guus Hiddink komplimenteerde de
voetbalvereniging „Vorden" voor de
organisatie en voor het feit dat er elk
jaar zo'n sterk deelnemersveld aan-
treedt. Komplimenten voor de organi-
satie waren er overigens ook van de
overige clubs. Ajax-coach Rolf Groo-
tenboer: „We verheugen ons erop om
volgend jaar weer mee te kunnen
doen". Woorden van gelijke strekking
sprak zaterdagavond dhr. Vergaau-
wen namens Anderlecht.

Het jeudbestuur van „Vorden" met de
animator en organisator H enk de Jon-
ge met daarbij een staf van medewer-
kers, hebben gezorgd voor een prima
stukje Vorden-promotie. De kantine
draaide voortreffelijk. Wat hebben de-
ze mensen achter de schermen een
werk moeten verzetten: zorgen voor
de verkoop en dan ook evens de boel
nog schoon houden!
Tijdens de wedstrijden op zondag
zorgde het zeer jeugdige orkest „de
Tendem" voor ontspannende muziek.

Het zoontje van PSV-manager Kees
Ploegsma bedankte Vorden voor de
mikrofoon met de woorden: „Be-
dankt voor alles en ik hoop dat ik mor-
gen, eh ik bedoel volgend jaar, weer
mag komen!"

Wel een teken dat ook hij het naar de
zin heeft gehad.

Uitslagen
De uitslagen van de gespeelde wed-
strijden waren als volgt: Schalke-An-
derlecht 0-1, Vorden-PSV 1-1, Feije-
noord-sel. Gelderland 1-1, Ajax-An-
derlecht 2-1, PSV-Schalke 1-5, sel.
Gelderland-Vorden 5-1, Feijenoord-
Ajax 1-1, PSV-Anderlecht 0-2, Ajax-
Vorden 10-1, Schalke-sel. Gelderland
2-0, sel. Gelderland-PSV 3-2, Ander-
lecht-Feijenoord 0-0, Vorden-Feije-
noord 0-2, Ajax-Schalke 2-3, Ander-
lecht-sel. Gelderland 4-0, PSV-Ajax 1-
2, Feijenoord-Schalke 0-3, Vorden-
Anderlecht 0-2, sel. Gelderland-Ajax
1-2, PS V-Fe ije noord 0-0, Schalke-Vor-
den8-l.

Eindstand: 1. Schalke 10pnt,2. Ajax 9
pnt., 3. Anderlecht 9 pnt., 4. Feije-
noord 6 pnt., 5. sel. Gelderland 5 pnt.,
6. PSV 2 pnt., 7. Vorden l punt.

SPORTNIEUWS

• 65 teams bestrijden elkaar in
Rabo/Dash volleybaltoernooi

Aan het door de Rabo/Dash georga-
niseerd volleybaltoernooi, welke mo-
menteel in de sporthal „'t Jebbink"
wordt gespeeld, namen in totaal 65
teams deel. Tien van deze ploegen, te
weten „Herberg II", „Rockers",
„School Hoge", „Rabo",^orbo",
„Amro", „Boetiek '32", „C Jpnully",
„PTT" en „Monday Stars"^umcn uit
in de zogenaamde „prestatiegerichte
poules". Zij spelen een hele competi-
tie tegen elkaar.
De overige 55 teams zijn^k zoge-
naamde „rekreatieve" tea^V Deze
ploegen zijn in acht poules ingedeeld.
De finales worden gespeeld op dins-
dag 28 juni.

• Walter Arendsen wint cross
„de Graafschaprijders"

Walter Arendsen uit Hengelo is er za-
terdagmiddag in geslaagd om op het
gerenoveerde circuit „Delden" de on-
derlinge clubwedstrijd van „de Graaf-
schaprijders" te winnen. In totaal na-
men 26 rijders aan deze cross deel.
Uitslagen: Klasse 125 cc: 1. Stephan
Braakhekke, Vorden - 2. Wim Zwe-
verink,Hengelo-3. HansBerendsen,
Hengelo - 4. Eddy Dostal, Vorden -
5. Hans Harmsen, Warnsveld.
Klasse 250 cc en hoger: 1. Walter
Arendsen, Hengelo - 2. Erik Berend-
sen, Zelhem - 3. Frank Arendsen,
Hengelo - 4. Dik Weustenenk, Hen-
gelo - 5. Jan Klein Brinke, Vorden.

• Vorden '64 wint
Zwemzeskamp

De Vordense zwemclub „Vorden '64"
is er zaterdag in geslaagd om een
zwemzeskamp winnend^fjte sluiten.
Vorden werd daardoor tevens alge-
heel winnaar, met 516 punten; tweede
werd Steenderen met 509 punten en
3e „Duikelaar" met 423 punten.

• VAMC „de Graafschaprijders"
diep ontgoocheld door
mislukken Achtkastelenweekend

„We hebben geprobeerd door het kie-
zen van een andere opzet mensen naar
Vorden te krijgen die gezellig een toer-
tocht kunnen gaan rijden, gezellig een
partytje kunnen gaan klootschieten en
gezellig kunnen genieten van een
kampvuur en een barbecue. En hij een
kampvuur denk je b.v. aan iemand die
een gitaar uit de tent te voorschijn haalt
en gaat spelen, terwtfl de anderen luis-
teren. Niets van dat alles! Wy zyn ge-
woon diep teleurgesteld, ontgoocheld
kun je wel zeggen", aldus de voorzitter
van de VAMC „de Graafschapryd,ers",
toen hij de balans opmaakte van wat
HET Achtkastelenweekend van deze
Vordense club had moeten worden.

Vanwege woningbouw op de Kranen-
burg en vanwege dat het organisato-
rich niet meer is op te brengen, koos
de toercommissie van „de Graaf-

s^chaprijders" voor een andere opzet
en locatie (camping „de Reehorst").
Deelnemers werden van te voren uit-
genodigd en uit de voorinschrijvingen
bleek dat zo'n 125 motoren en 30 pas-
sagiers naar Vorden zouden komen.
„Hier is totaal niets van terecht geko-
men. Er zijn er maar 40 gekomen;
waaraan het ligt weet ik niet, en onder
die 40 een aantal buitenlanders die we
liever niet hadden gezien. Veel ge-
schreeuw en al snel boven hun thee-
water", aldus voorzitter Bielderman.
Jullie hebben toch zélf die personen
uitgenodigd?" zo vroegen we Bielder-
man. „Dat klopt inderdaad, maar wan-
neer je uitnodigingen verstuurd en er
komen andere mensen mee of in de
plaats daarvan, dan sta je toch machte-
loos. Er is gelukkig niets gebeurd. We
hebben de mensen maar laten
schreeuwen, het is wel een afknapper.
En dan te bedenken al het werk dat de
mensen van de toercommissie heb-
ben verricht om dit weekend te orga-
niseren. Ook voor hen een bittere te-
leurstelling."

„Wat we nu verder gaan doen weten we
nog niet. Misschien wel helemaal geen
Achtkastelenweekend meer of gewoon
een paar clubs uitnodigen waar je het
wél gezellig mee kunt hebben", aldus
voorzitter Wim Bielderman.

De toertocht zaterdagmiddag is nog
wel doorgegaan. Slechts een tiental
deelnemers. Een gering aantal dat
werd aangevuld met leden van „de
Graafschaprijders" zelf.

• LR en PC de Graafschap
De ponyruiters en amazones van Vor-
den hebben zich afgelopen zondag
van een zeer goede kant laten zien.
Op het concours in Zelhem wisten zes
ruiters met zeven prijzen thuis te
komen.
In de B-dressuur waren dat Raymond
Droppers met Fury, hij had de 2e
plaats, Suzan Hartman met Alferdy
en Tamara Wiekart met Midnight
hadden beide een 3e plaats. In het B-
springen wist Suzan nog een zesde
plaats op te eisen. In de L2-dressuur
was er voor Saskia Vreman met Ha-
med een 2e plek weggelegd.
Martine Rutting met Mona wist na
een mooie barage te rijden in het
L-springen een 3e plek te bereiken.
Saskia Vreman met Hamed wist een
snelle barage in het L-springen te rij-
den wat resulteerde in een Ie plaats.
De resultaten waren zeer goed, er kan
gezegd worden: „Vorden, ga zo door."

De paarden gingen zaterdag naar Zel-
hem toe. Naast het aantal behaalde
winstpunten wist Lilian Cuppers met
Valentina een 2e plaats in de M2-dres-
suur voor zich op te eisen.

• V.T.P.-Tennisnieuws
Zaterdag herenteam kampioen
Het herenteam is er dit jaar wederom
in geslaagd het kampioenschap te ver-
overen in hun afdeling. De 4-2 over-
winning op Eerbeek 3 bleek precies
voldoende te zijn.
Nadat Jacques de Kruif, Hennie

Reindsen en invaller Henk Dekker de
single gewonnen hadden leek de
ploeg rechtstreeks op het kampioen-
schap af te stevenen. Het verlies van
de single door Dick Wijers en de daar-
op volgende dubbelpartij, gespeeld
door Hennie en Dick maakte het nog
even spannend. De laatste herendub-
bel moest de beslissing brengen en
daar lieten Jacques en Peter geen twij-
fel over bestaan. Met 6-0 en 6-3 werd
gewonnen en onder een druilerige re-
gen kon de ploeg de kantine opzoe-
ken voor de huldiging.
Op zaterdag 11 juni wordt de promo-
tiewedstrijd gespeeld tegen Varsse-
veld 3.
De zaterdagjeugdteams hebben dit
seizoen goede prestaties geleverd.
De junioren jongens zijn kampioen
geworden en spelen op zaterdag 18 ju-
ni de eerste ronde van het Gelders
Kampioenschap tegen de Kersen-
plukkers uit Kesteren. Het Ie junioren
gemengd team met Hanke Wempe,
Gerda Bijenhof, Martijn Eggink en
Erwin Bos is op de 2e plaats geëindigd
met 19 punten.
Ook het 2e junioren gemengd team is
met 14 punten op een 2e plaats geëin-
digd. Hierin speelden Corine Cop-
piens, Roeland v.d. Laan, Pamela
Brandenbarg en Jochem Emsbroek.
Uitslag woensdag — jeugdcompetitie:
Zuid l (Doetinchem) - Vorden 10-0.
Uitslagen zaterdagcompetitie:
gemengd 5e klas, De Stoven 3 — Vor-
den l 5-0 (Vorden kampioen); ge-
mengd 5e klas, Voorst l — Vorden 2
2-3; gemengd 6e klas, Vorden 3 — de
Stoven 4 2-3; heren 5e klas, Vorden l
— Eerbeek 3 4-2 (Vorden kampioen);
heren vet. 4e klas, Gorssel 2 — Vorden
l 5-1.
Jeugd: jun. jongens A t/m 17 jr. Vor-
den l — Almen l 6-0 (Vorden kam-
pioen); jun. gemengd B t/m 14jr. Nee-
de 2 — Vorden l 5-0; jun. gemengd B
t/m 14 jr. Vorden 2 - LTC Zutphen 2
2-3.
Uitslagen zondagcompetitie:
heren 3e klas, Vorden l - AYR (Vries)
2-4 (Vorden degradeert); heren 5e
klas, Vorden 2 - Lochem 4-2; jun. ge-
mengd 4e kl. Elderink — Vorden 6-2.

Wat al een beetje gevreesd werd, is
waarheid geworden. De ploeg van
Ruud Ubink, Jacco Venhuis, Rene
Bielawski en Rik de Gruyter is door
het verlies tegen AYR gedegradeerd
naar de 4e klasse. Een 3-3 stand zou
nog voldoende geweest zijn voor
handhaving in de landelijke 3e klasse.
Het volgend seizoen mag de ploeg het
proberen in de 4e klas.
Het 2e zondag herenteam heeft met
een 4-2 overwinning op Lochem de
competitie afgesloten met goed ten-
nisspel. Deze ploeg had maar l punt
nodig om buiten de degradatie-zone
te blijven. Paul Wijers en Mark Kar-
miggelt pakten dit punt direct in de Ie
dubbelpartij.
Het werd weliswaar een 3-setter, maar
ze speelden goed geconcentreerd en
maakten weinig fouten.
De zondag junioren gemengd speel-
den de laatste wedstrijd tegen Elde-
rink uit Hengelo (G) en verloren met
6-2. Toch eindigde deze ploeg met 26
punten op een goede 2e plaats.



Sparta organiseert wederom
avondvier daagse
Gymnastiekvereniging Sparta organi-
seert van 6 t/m 9 juni 1988 de 21e
avondvierdaagse. Vier avonden ach-
ter elkaar wandelen in Vorden met als
startplaats het schoolplein van de
Openbare Basisschool aan de Dorps-
straat in Vorden. Evenals vorig jaar
zijn er weer mooie routes uitgezet.
Er kan aan deze avondvierdaagse in-
dividueel, in groepsverband of met
gezinnen worden deelgenomen. Er
kan tot en met 6 juni worden inge-
schreven voor 5 of 10 km per avond op
de adressen die vermeld staan op de
raambiljetten en op het stencil dat
huis aan huis wordt bezorgd op l juni.

De kosten zijn voor personen van 6

Route Avondvierdaagse
Ie dag (Galgengoor)
5 km start
L.a. Kerkstraat - l.a. Insulindelaan - r.d. Al-
menseweg - r.a. Overweg - l.a. Zelstweg -
Zelstweg volgen - Lekkebekje volgen - l.a.
Larenseweg - l.a. bospad - na slagboom l.a.
- links aanhouden (van Lennepweg) - van
Lennepweg volgen - r.d. Mispelkampdijk -
l.a. het Wiemelink - r.a. Burg. Galleestraat
- l.a. Kerkstraat - FINISH.

10 km start
L.a. Kerkstraat - l.a. Insulindelaan - r.d.'Al-

tot en met 14 jaar f6,- en vanaf 15 jaar
en ouder f 7,-. De inschrijving sluit op
maandagavond 6 juni op het startbu-
ro. Diegenen die niet alle dagen mee-
lopen, kunnen zich bij het startburo
aanmelden voor één of meerdere
avonden. Zij komen dan in aanmer-
king voor een dagspeld. ledere avond
moeten alle kaarten zijn ingeleverd.
Op de sluitingsavond zullen de me-
dailles worden uitgereikt op het
schoolplein van de Basisschool 'het
Hoge' en de groepen kunnen zich
daar opstellen voor de intocht. De
beide muziekkorpsen van Vorden,
Sursum Corda en Concordia, zullen
hun medewerking weer verlenen bij
de intocht zoals voorgaande jaren.

1988
menseweg - r.a. Overweg - l.a. Zelstweg -
Zelstweg volgen - Lekkebekje volgen - l.a.
Larenseweg - l.a. Enzerinckweg - Enze-
rinckweg volgen - Enzerinckweg volgen -
tweede bospad r.a. - einde pad l.a. - bospad
r.a. - bospad r.a. - bospad volgen - zandweg
l.a. (Oude Borculoseweg) - r.a. Larense-
weg - r.a. bospad - na slagboom l.a. - links
aanhouden (van Lennepweg) - van Len-
nepweg volgen - r.d. Mispelkampdijk - l.a.
het Wiemelink - r.a. Burg. Galleestraat -
l.a. Kerkstraat - FINISH.

2e dag (Wichmond)
5 km start
R.a. Kerkstraat - l.a. voorrangsweg overste-
ken - r.a. het Hoge - r.d. voorrangsweg
oversteken - r.d. Baakseweg - l.a. Baakse-
weg - l.a. Eldersmaat - bij bank pad r.a. -
pad volgen over kamp - verharde weg l.a.
(Deldenseweg) - voorrangsweg overste-
ken - l.a. Nieuwstad - Nieuwstad/Raad-
huisstraat volgen - voorrangsweg overste-
ken - r.a. Kerkstraat - FINISH.

10 km start
R.a. Kerkstraat - l.a. voorrangsweg overste-
ken - r.a. het Hoge - r.d. voorrangsweg
oversteken - r.d. Baakseweg - r.d. Hackfort-
selaan - l.a. Beckenstraat - over sluis rechts
aanhouden - einde pas l.a. (Vierakkerse-
straatweg) - l.a. van der Heydenlaan - r.d.
Hackforterweg - l.a. Baakseweg - r.a. Riet-
huisweg - Riethuisweg volgen - l.a. Ham-
minkweg - l.a. Deldenseweg - voorrangs-
weg oversteken - l.a. Nieuwstad - Nieuw-
stad/Raadhuisstraat volgen - voorrangs-
weg oversteken - r.a. Kerkstraat - FINISH.

3e dag (Kiefskamp)
5 km start
L.a. Kerkstraat - l.a. Insulindelaan - r.a.
Molenweg - r.a. Stationsweg - voorrangs-
weg oversteken - l.a. ri. kasteel - bij kasteel
r.a. - einde pad l.a. - klinkerweg oversteken
- laantje volgen - l.a. Waarlerweg - bospad
l.a. - einde pad r.a. (Schimmeldijk) - l.a.
Schuttestraat - Schuttestraat volgen - over
brug l.a. ri. kasteel - weg volgen - r.a. Hor-
sterkamp - r.d. Stationsweg - l.a. Molen-
weg - l.a. Insulindelaan - r.a. Kerkstraat -
FINISH.

10 km start
L.a. Kerkstraat - l.a. Insulindelaan - r.a.
Molenweg - r.a. Stationsweg - voorrangs-

weg oversteken - l.a. ri. kasteel - bij kasteel
r.a. - einde pad l.a. - klinkerweg oversteken
- laantje volgen - l.a. Waarlerweg - bij split-
sing links aanhouden - bospad r.a. - klin-
kerweg r.a. - verharde weg oversteken -
einde pad l.a. - verharde weg r.a. (Liefe-
rinkweg) - zandweg r.a. (Kiefskampweg) -
zandweg volgen - bospad r.a. - einde bos-
pad r.a. - voor witte slagboom l.a. - verhar-
de weg r.a. (Lindeseweg) - l.a. Waarlerweg
- verharde weg volgen - r.a. Schimmeldijk -
l.a. Schuttestraat - Schuttestraat volgen -
over brug l.a. ri. kasteel - weg volgen - r.a.
Horsterkamp - r.d. Stationsweg - l.a. Mo-
lenweg - l.a. Insulindelaan - r.a. Kerkstraat
- FINISH.

4e dag (Vorden)
5 km start
R.a. Kerkstraat - r.a. Burg. Galleestraat -
l.a. het Jebbink - r.a. Mispelkampdijk - r.a.
het Wiemelink - l.a. Burg. Galleestraat -
r.d. Enkweg volgen - l.a. Ruurloseweg -
voorrangsweg oversteken (Schuttestraat) -
Schuttestraat volgen - r.a. Vordensebos-
weg - l.a. Boslaantje - bospad r.a. - pad vol-
gen - klinkerweg volgen (Jachtlust) - voor-
rangsweg oversteken - Nieuwstad volgen -
l.a. Nieuwstad/Raadhuisstraat - l.a. het
Hoge - INTOCHT.

10 km start
R.a. Kerkstraat - r.a. Burg. Galleestraat -
l.a. het Jebbink - r.a. Mispelkampdijk - Mi-
spelkampdijk volgen - voorrangsweg over-
steken (v. Lennepweg) - r.a. Lekkebekje -
zandweg r.a. (de Berkel) - l.a. Oude Zut-
phenseweg - r.a. Kerkhoflaan - r.a. Indu-
strieweg - r.d. spoorpad - l.a. Almenseweg -
l.a. Burg. Galleestraat - r.d. Enkweg volgen

- l.a. Ruurloseweg - voorrangsweg overste-
ken (Schuttestraat) - Schuttestraat volgen -
r.a. Vordensebosweg - l.a. Boslaantje - bos-
pad r.a. - pad volgen - klinkerweg volgen
(Jachtlust) - voorrangsweg oversteken -
Nieuwstad volgen - l.a. Nieuwstad/Raad-
huisstraat - l.a. het Hoge - INTOCHT.

De route van de intocht start bij het Ho-
ge en zal verder lopen via de Smid-
straat-Zutphenseweg-Dorpsstraat-In-
sulindelaan-Kerkstraat-Schoolplein.
De EHBO afd. Vorden zal alle vier
avonden aanwezig zijn en hun mede-
werking verlenen.

Politievaria
In de afgelopen week werden bij een drietal aanrijdingen drie personenauto's
zwaar en twee licht beschadigd. Niemand raakte gewond.
- De eerste botsing vond op dinsdag 24 mei plaats op de Wildenborchseweg.
Een bestuurder uit Lochem reed in de bocht ter hoogte van de Oude Zutphen-
seweg met hoge snelheid rechtdoor en botste tegen een boom. De auto werd
totaal vernield en de boom werd zodanig beschadigd dat deze moest worden
gekapt.
- Op de kruising Baakseweg-Hackfortselaan-Kruisdijk werden op zondag 29
mei twee personenauto's zwaar beschadigd. Een bestuurder uit Doetinchem
reed over de Baakseweg komende uit de richting Wichmond en verleende geen
voorrang aan een bestuurder uit Vorden welke over de Hackfortselaan de krui-
sing naderde. Beide auto's moesten worden afgesleept.
- Op maandag 30 mei kwamen op de kruising Groeneweg-Wilhelminalaan
twee personenauto's met elkaar in botsing. Een bestuurder kwam vanaf de Wil-
helminalaan, reed rechtsaf de Groeneweg op en verleende daarbij geen voor-
rang aan een van rechts komende automobilist.

Op 25 mei werden op Het Hoge twee jongelui aangetroffen met een luchtbuks.
Uiteraard is dat verboden en tegen hen zal dan ook proces-verbaal worden op-
gemaakt. De buks is in beslag genomen.

Verder werden deze week twee fietsen ontvreemd, een vanuit een schuurtje en
de andere stond bij een café gestald. Beide fietsen zijn niet voorzien van postco-
de en beide waren niet afgesloten.

Bij een Vordenaar zijn op 31 mei twee jachtgeweren ingenomen. De man had
verzuimd een nieuwe jachtakte aan te vragen.

25 jaar
Gebroeders
Eijkelkamp

Jubileumconcert
op zaterdag 11 juni 1988

Plaats: St. Antoniuskerk te Vorden/Kranenburg Aanvang: 20.30 uur.

Medewerkenden: Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert Nijhof
RK Gemengd Kerkkoor „Cantemus Domino" o.l.v. Teun Wissink

Toegang gratis. Collecte ten behoeve van vernieuwing/restauratie
glas-in-lood-ramen St. Antoniuskerk.

Na afloop van het concert receptie in café-restaurant „Eijkelkamp'
Ruurloseweg 114, Vorden.

25 jaar Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
• interieuradviseur

Neem nou

biologisch-dynamisch bedrijf

DE V10FSPRONC
Vorden

statiegeld 50ct koel bewaren: 5-7 C
inhoud 350g tenminste houdbaar tot

deze week 6X110 wOOl CI6IICJ in onze huisverkoop
aan het bedrijf Reeoordweg.

Openingstijden: di - do - vr - za van 10.00-12.30 uur

De vakantie staat voor de
deur. Nog even wat ki-
lo't j es eraf met

Malsovit
Verkrijgbaar bij

Echte Bakker
VAN ASSELT
/UIPHfNStWtG 18 VORDtN III 1384

Leden van
de Snoekbaars

vergeet u zich niet
op te geven voor de

feestavond
op 11 juni a.s.!

Uiterlijk tot 4 juni.

met
Televisie

reparaties
_ direct

- ' uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU

TEN KATE
Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

u W0rdt
in een oude teil

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
7251

fons Jansenee -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aan-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Trakteren
Een meter gebak haal je bij

Banketbakkerij
J. Wiekart

Tel. 1750

Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

4 VOORDEEL l

2, 3 en 4 juni
Manteldagen

met speciale aanbiedingen
in mantels en jacks.

SPECIALIST IN JAPONNEN
EN GROTE MATEN

OAMESMODE U
VORDEN, Zutphenseweg 29 - Tel. 05752-1971
WINTERSWIJK, Misterstraat 78 - Tel. 05430-13980
PARKEREN VOOR DE DEUR

DOOR DE STEEDS TOENEMENDE
WERKZAAMHEDEN, VRAGEN WIJ VOOR
UITBREIDING VAN ONS HUIDIGE TEAM:

A All-round
Auto-monteur

B. Hulp voor
diverse werkzaamheden
Leeftijd ca. 20 jaar

C. Hulp voor
in de huishouding
2 dagen per week.

Auto Rijwiel en Taxi bedrijf
V/h „Tragter" eig. A. Klein Brinke
Zutphenseweg 85 - 7251 DJ Vorden
Tel. 1256 -3572

BIJ Vishandel
van der Groep
uit Spakenburg

de Hollandse nieuwe per stuk 2,25 _
5 voor l \/,""

Onze specialiteit: gebakken Kibbeling
200 gram 3,-

Makreelpaté 100 gram 1,50

Verder vele soorten
warme gebakken vis en verse vis



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

A r ie M i n k, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

3 Appelcarree's 5,-
f 2,25 per stuk

X

Witte of Bruine Bollen 1 pak 10,-

10 Super Krentenbollen 4,-
Specialiteiten: Ouderwets Dubbel Gevuld Krentebrood, Kaneelkrentebrood,

Gevulde Keekjes, Natte Keek, Super Krentebollen, enz.

•

Tegen inlevering van deze

WAARDEBON

op vrijdag 3 juni

/2 Ouderwets
dubbel

KANEEL «evuld

KRENTENBROOD
s METSPUS

\
x

'

van 5,50

voor

3,50

JeSportyBoob

Tuunte
>mdat sport geen
spelletje voor je is
ƒ2995

kleine dingen,
. die het leven'

ezierig makenTuunte Vorden

vrijetijdskleding
rf.

[BINNENKORT OOK IN AALTEN

DE VALEWEIDE

638 1 bos Trosanjers 5,75

24 VLIJTIG LIESJE, PETUNIA'S, SALVIA'S
AGRATUM, BEGONIA's voor 12.75 (per soort)

LOBELIA, ALYSIUM. AFRIKANEN
32 voor 12,75 (per soort)

4 Geraniums 9,75 3 Fuchsia's 7,50

10 Chrysantenstekken 3,-

Kalkoen steak
per stuk l , i U

Kip barbecue
worstjes per stuk 1,25

Borrelhapjes perkno 4,25

POEUER HOFFMAN

BIKINISLANK^MALSOVIT
ZONDfiR HONGER l TOT 3 KILO

(MINDERPER WEE
MALSQVIT, VOOR VEI
•w T" ̂ "x. V^v ^v^k. -J^^r ^r^m -^r ~^r * ̂ ^* A ^r^V ^^h ~^r A ^fc T"*w ~w

VOORDELIG AFSLANKEN
In uw buurt is Malsovit exkl. verkrijgbaar bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 1 8 - VORDEN - TEL. 1384

JGEN

MAISOV1T
ER Zp OOK MALSOVIT

MAALT5DKOEKEN

DAMES
BANDPLOOIBROEK

Met dubbele voorzakken.

'Kleuren zand, marine, wit, olijf, kiezel.

Merk Combath.

FOCUSPRIJS

TOT ZIENS BIJ FOCUS
DORPSSTRAAT 13 - RUURLO

EIBERGEN
ULFT

LOCHEM

aguAsport
regenpakken

Bekroond door hel Ministerie van Verkeer
en Waterstaat Het meest verkochte
regenpak van Nederland Het pak met de
ve leext ras Invijt modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEL

ZUTPHENSEWEG - VORDEN

Milde cementsluier
verwijderaar

• Ovenreiniger
• Vet weg

• Snelontkalker
• Glashelder

• Olievlekreiniger
• Leuzenreiniger
• Voegenreiniger

BOUWMARKT

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
lnsulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M. W. en Mazda automaat

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

Auto-Motor rijles?
Rijschool

W. Oortgiesen
Brinkerhof 82 - Vorden

Tel. 05752-2783

Dahlia's etc.

Zutphenseweg 64 - tel. 1508

Als je veel
moet lopen of staan

trek dan je Wolky's aan.
VOOR AKTIEVE MENSEN

....die voor hun beroep veel in aktie dienen te zijn.
En óók in hun vrije tijd meer op de been zijn dan 'n ander.

Zij kiezen schoeisel van WOLKY.
Die het gevoel geven de hele wereld aan te kunnen.

MAAK EEN PROEFWANDELINC BIJ:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Het fitte voetenwerk.



Urenlange discussie over de
meerjarenbegroting

Onroerendgoedbelasting
wordt in 1989
met tien procent verhoogd
De gemeenteraad heeft woensdag na een urenlange discussie haar
goedkeuring gehecht aan de meerjarenbegroting 1988-1992, met als
enige wijziging dat de Onroerendgoedbelasting voor 1989 met tien
procent zal worden verhoogd en niet zoals in de meerjarenbegroting
werd voorgesteld voor 1989 en 'volgende jaren'. Dat betekent dat de
Onroerendgoedbelasting volgend jaar opnieuw bekeken zal worden.

Het besluit betekent voor de gebrui-
kers dat de heffing per 3000 gulden
wordt opgetrokken van 1,84 gulden
naar 2,04 gulden. Voor eigenaren
wordt het tarief per 3000 gulden f2,50
in plaats van f 2,27. De meerop-
brengst betekent voor de gemeente
Vorden voor 1989 in totaal 53.000 gul-
den. De raad besloot tevens de begra-
fenisrechten met 25 procent te verho-
gen. En dat jaarlijks te doen totdat een
dekkingspercentage van 75 procent is
bewerkstelligd. Door de verhoging
van de tarieven in 1989 wordt het dek-
kingspercentage 61 procent.

De frakt ie voor/il ter kwamen in hun al-
gemene beschouwingen over de ko-
mende jaren vrijwel unaniem lot de
konklusie dat de vette jaren voor Vor-
den voorbij zijn en dat de magere jaren
/ijn aangebroken!

Pech
De fraktie van de Partij van de Arbeid
had pech dat haar fraktie-lid B. van
Tilburg met vakantie is. Zo kon het
gebeuren dat een door de heer Voort-
man ingediende motie een 6-6 eind-
uitslag opleverde, zodat deze motie
tijdens de volgende raadsvergadering
opnieuw aan de orde zal komen, al-
thans, zo schrijft artikel 58 van de Ge-
meentewet dat voor. (Loco-burge-
meester J.F. Geerken zei dit nadat hij
in eerste instantie had geroepen dat
de motie was verworpen!)
De motie van de PvdA hield in dat
volgens de heer Voortman (hij hield
daar een lang betoog over) de meerja-
renbegrotingssystematiek niet langer
voldoet als methode voor de beleids-
ontwikkeling. Dit, gelet op de jaar-
lijks sterk wisselende uitkomsten
daarvan, in de betekenis van een on-
beheerste en onaanvaardbare lasten-
verhoging die dit voor de burger met
zich brengt. „Bedoeld om de Onroe-
rendgoedbelasting in de hand te hou-
den", zo lichtte de heer Voortman toe.
De 6-6 uitslag werd bereikt door de
voorstemmers, de fraktieleden van de
PvdA en de WD en de 'tegenstem-
mers' het CDA met de beide wethou-
ders Geerken (CDA) en Slingerberg
(WD).

Amendement ingetrokken
De raadsvergadering die een paar
maal door een schorsing werd onder-
broken, kreeg met de 'finish' in zicht
nog een amendement van de WD-
fraktie op de tafel, waarbij werd voor-
gesteld om de OGB met 5 procent te
verhogen i.p.v. met tien procent. Een
bezuiniging door te voeren op Welzijn
van 35.000 gulden en niet tot reserve-
ring over te gaan van f 40.000,- voor
kunstaankopen en verder tot het op-
nemen van een post onvoorzien van
75.000 gulden.
Wethouder Mr. Slingenberg (WD)
vond dit amendement van zijn colle-
ga's WD-leden blijkbaar wel te ver
gaan, want hij vroeg om nader over-
leg. Dat kwam met als gevolg dat de
WD-fraktie het amendement introk.
Dóór de argumentatie dat toekomsti-
ge extra kosten voor de gemeente
Vorden zoals de honderdduizend gul-
den die in het kader van de 'verfijning
sociale struktuur' Vorden minder van
de overheid ontvangt en toekomstige
extra kosten in verband met de ge-
meentelijke herindeling trok wethou-
der Slingenberg de WD-fraktie weer
in zijn ogen in het rechte spoor!
De WD-fraktie bleef wel op het
standpunt staan de 40 mille voor
kunstaankopen niet te reserveren. De
meerderheid van de raad dacht daar
uiteindelijk anders over.
De fraktie van het CDA stelde deze
avond nog voor om bij de ombuiging
Welzijnsuitkering van het investe-
ringsschema een bedrag van f 10.000,-
op te nemen als reserve om de groot-
ste klappen van de ombuiging op te
vangen. Zij wilde dit bedrag putten uit
de 24.000 gulden rente die de reserve
Gems tot dit moment heeft opgele-
verd. Ook wilde het CDA de afvalstof-
fenheffing voor 1989 met niet meer
dan f 9,60 verhogen. De minderop-
brengsten zouden dan eveneens uit
de zojuist genoemde reserve geput
kunnen worden.

Toen wethouder Mr. Slingenberg het
CDA erop attent maakte dat de rente
uit de reserve Gems alleen maar mag
worden toeberekend aan de Stads- en
dorpsvernieuwing, trok mevrouw
Aartsen het voorstel in maar zei er bij
hierop tijdens de behandeling van de
begroting 1989 terug te zullen komen.

Raad allerlei
Raadslid Groen houdt van
penalties
De heer M. Groen (WD) is een echte
voetballiefhebber, dat is bekend. Van
de penalties bij PSV-Benfica heeft hij
genoten. Toen woensdagavond de
raadsvergadering een poosje werd ge-
schorst (het college beraadde zich
even op de 6-6 uitslag van de motie
Voortman) kreeg de heer Groen de la-
chers op zijn hand toen hij vroeg of er
nu bij deze gelijke stand strafschop-
pen genomen moesten worden!

Renovatie voetbalvelden
De heer J.F. Geerken merkte deze
avond op dat het beheer en onder-
houd van de voetbalvelden eigenlijk
geen taak meer is voor de gemeente-
lijke overheid. In juni volgen er ge-
sprekken met alle betrokkenen zodat
er dan wat meer duidelijkheid komt
over b.v. velden en akkomodatie van
de voetbalvereniging „Vorden"

Sporthal
Het speet mevr. Aartsen (CDA) dat
de uitbreiding kleedruimte van de
sporthal van het investeringsschema
is afgevoerd. Er wordt vanuit gegaan
dat de tariefsverhoging de kosten
moet dekken. „Voor verenigingen be-
tekent dit ongetwijfeld contributie-
verhoging of minder gebruik van de
sporthal", aldus mevr. Aartsen.
De heer Geerken hierover: „We over-
wegen een soort privatisering van de
sporthal. Zo wil de VSF trachten gel-
den uit reklame te krijgen", aldus
Geerken. „Dan wachten wij de discus-
sie hierover met spanning af', zo rea-
geerde mevr. Aartsen.

Deldense Broekweg
„Indien de meerjarenbegroting wordt
goedgekeurd dan kunt u nog dit jaar
een voorstel betreffende de rekon-
struktie van de Deldense Broekweg
verwachten. Met de werkzaamheden
zal dan het volgende voorjaar kunnen
worden begonnen", zo werd mevr.
Aartsen desgevraagd door wethouder
Slingenberg geïnformeerd. De begro-
ting is goedgekeurd, dus volgend jaar
tevreden mensen in Delden zullen we
maar zeggen.

Bevoorradingsweg
Wethouder Slingenberg deelde de
raad mede dat er binnenkort een ge-
sprek zal plaats vinden met de Vor-
dense ondernemers waarbij de mid-
denstand een bijdrage zal worden ge-
vraagd voor de totstandkoming van
de Bevoorradingsweg.

Fietspad parallelweg
Ruurloseweg
Volgens wethouder Slingenberg kan
de goedkeuring van deze plannen in
1988 worden verwacht, waarna in 1990
tot de noodzakelijke grondaankopen
kan worden overgegaan. In 1992 zal
dan fase-gewijs me,t de aanleg begon-
nen kunnen worden.

Invoering rioolbelasting?
De WD-fraktie voorzitter Tjoonk ha-
merde er deze avond op dat de belas-
ting eerlijk verdeeld moet worden. „In
het buitengebied zitten ze allemaal al
op hoge lasten, dan lijkt mij het billij-
ker om niet iedere keer Onroerend-
goedbelasting te gaan verhogen maar
om rioolbelasting in te gaan voeren",
aldus de heer Tjoonk. Het college
zegde toe zich te gaan buigen over het
aspekt rioolbelasting.

Kwijtschelding
Naar aanleiding van opmerkingen
van mevr. Aartsen en de heer Voort-
man om minima kwijtschelding van
belastingen te verlenen zei wethou-

der Mr. Slingenberg letterlijk: „De
mogelijkheden voor de gemeente op
het gebied van de steunverlening aan
minima door het voeren van een
kwijtscheldingsbeleid zijn zeer be-
perkt. De enige mogelijkheid die de
gemeente op dit gebied heeft, is die
welke geboden wordt door artikel 17
Invorderingswet nl. indien de belas-
tingschuldige aan de gemeente niet in
staat is anders dan met buitengewoon
bezwaar de belasting te betalen kan
de belasting geheel of gedeeltelijk
worden afgeschreven."

HBB-operatie
De heer Voortman (PvdA) voerde de-
ze avond een nieuwe term in, de
HBB-operatie. Dat staat voor 'Her-
overweging Bestaand Beleid'. Alvo-
rens de heer Voortman deze avond
zijn motie indiende was hij uitgebreid
ingegaan op het beleid van het colle-
ge. Een beleid dat hij niet 'erg inspire-
rend' noemde. Of een andere variatie:
„Dit is een weg die niet goed bestuur-
baar is" of een derde variant: „het is

meer het dichtplakken van een begro-
ting met verhoging van tarieven."
„Wat mij opvalt is dat hier alles gaat
tot maar één jaartje verder kijken. Er
hangt ons nog het nodige boven het
hoofd. De toekomstige herindeling is
voor Vorden eerder slechter dan be-
ter", aldus een somber gestemde
Voortman.
Zijn humeur werd er niet beter op
toen er nog even gesproken werd over
een beschikbare reserve van 40 mille
waaraan het college nog geen bestem-
ming wilde geven. Voortman stelde
voor deze reserve de bestemming
'stelpost rijksombuigingen en andere
tegenvallers' te geven. Hij was in de
heilige overtuiging dat uit de discussie
was gebleken dat dit bedrag ook in-
derdaad de door hem aangegeven be-
stemming zou krijgen. „Nee hoor, dat
is niet onze bedoeling geweest", zo
sprak Geerken. De rest van de raad
zei niets, dus stemde blijkbaar met de
zienswijze van het college in.
„Ik geef het op", aldus een diep teleur-
gestelde Voortman tot slot.

Heiwerkzaamheden veroorzaken
scheurvorming in Koetshuis
Raad achter voorstel
Gemeente moet afzien van
ondergronds archief
Zowel de commissie Financiën als de commissie Algemeen Bestuur
werden woensdagavond onaangenaam verrast met een aanvullend
college-voorstel met betrekking tot de bouw c.q. uitbreiding van het
Koetshuis.
In maart van dit jaar heeft de raad daarvoor een krediet' beschikbaar
gesteld. Volgens het college is het projekt aanvankelijk volgens
planning verlopen. Inmiddels zijn er echter problemen ontstaan.

Om nl. de bouwput voor de archief-
ruimte te kunnen ontgraven is het
noodzakelijk een keerwand te plaat-
sen om het afschuiven van de omrin-
gende grond en daarmee het instor-
ten van een gedeelte van het koets-
huis, in de put te voorkomen.
De commissies werden op de hoogte
gebracjdfc'at men thans met de hei-
werkzj^Bheden moet stoppen, om-
dat reeds in de beginfase aanzienlijke
scheurvorming in het bestaande
koetshuis is opgetreden! Door dit al-
les ziet het college zich genoodzaakt
af te zi^ van een ondergrondse ar-
ehiefnlBe.

Gamog-winsten
Het college wil nu de realisatie van
een archiefruimte naast en aanslui-
tend aan het nieuwe kantoor van de
afdeling Ruimtelijke Ordening. Voor-
gesteld werd een aanvullende krediet
van f 64.000,- beschikbaar te stellen.
Men wil dantevens de gehele winst-
uitkering van de Gamog over het
jaar 1987 te weten een bedrag van
f 152.118,- bestemmen voor de ver-
bouw van het koetshuis. (Aanvanke-
lijk zou een deel van deze Gamog-
winst, zijnde 130.000 gulden, voor de
verbouw worden aangewend en
f21.118,- te bestemmen voor reserve
omleiding verkeer).

Daarnaast wil het college het restant
van de extra verbouwkosten ad
f 42.882,- onttrekken aan de reserve
omleiding verkeer. Volgens het colle-
ge zullen dan toekomstige winstuitke-
ringen van de Gamog geheel aan de
reserve omleiding verkeer dienen te
worden gevoegd.

Verdeelde reakties
In de beide commissies werd nogal
verdeeld op de voorstellen van het
college gereageerd. Zo verzocht me-
vrouw Aartsen (CDA) in de commis-
sie Algemeen Bestuur aan het college
aan te geven tot welk tijdstip de Ga-
mog-winsten aan de reserve omlei-
ding verkeer zullen worden gevoegd.

De heer Geerken zei verder naar aan-
leiding van vragen vanuit de commis-
sie dat het college zich zal beraden of
er een mogelijkheid bestaat een claim
in te dienen. De Zwarte Piet werd dui-
delijk richting de architekt gescho-
ven. „In deze persoon heb ik weinig

vertrouwen meer. Laat hij het koets-
huis maar afbouwen en dan verder
basta", zo formuleerde de heer W.M.
Voortman (PvdA) zijn gevoelens.

Kwajongenswerk
De heer H. Tjoonk (WD) ging nog
een stapje verder. „Hier zijn gewoon
kwajongens bezig ge^^st. ledere
Vordenaar weet dat er l^P'oer' in de
grond zit. Een tekortkoming", aldus
de heer Tjoonk.
De commissie Algemeen Bestuur
kon zich in grote lijnen wel vinden in
de voorstellen van het^fclege.
Wel de archiefruimte mrast en aan-
sluitend aan het nieuwe kantoor van
RO realiseren, maar tevens bekijken
of verdere uitbreiding van het kantoor
de komende jaren mogelijk is.
Dit laatste stelde de commissie min of
meer als voorwaarde mede met het
oog op de eventuele gevolgen van de
herindeling Zutphen/Warnsveld/
Vorden. Met name de heer W. Voort-
man (PvdA) wees in dit verband op de
konsekwenties daarvan. „We krijgen
toch straks niet te maken met ruimte-
nood voor het herbergen van perso-
neel", zo vroeg hij zich af.

In de commissie Financiën bracht
mevrouw Horsting (PvdA) eveneens
het aspekt van de herindeling aan de
orde. De CDA-commissieleden wil-
den de gehele situatie eerst nog eens
binnenskamers bespreken al zei de
heer Van Voskuilen: „Ik denk niet dat
we de zaak zullen tegenhouden." De
heren Van Tilburg (PvdA) en Bran-
denbarg (WD) steunden de college-
voorstellen al eiste Brandenbarg wel
een diepgaand onderzoek hoe 'zoiets'
kon gebeuren. In de raad werd het
voorstel van het college inderdaad
niet door het CDA tegengehouden.
Toen loco-burgemeester Geerken
dinsdagavond mededeelde dat,
mocht er uitbreiding nodig zijn, dit
niet geblokkeerd wordt. „We gaan dan
via een gang buitenom", aldus Geer-
ken die toezegde de raad op de hoog-
te te zullen houden van de besprekin-
gen met de architekt.

Gems
De verhuizing van de Gems naar het
industrieterrein waaraan de gemeen-
te twee ton zal bijdragen omschreef
de heer Brandenbarg (WD) als de
'Successtory' voor de gemeente.

SPORTNIEUWS

• T.T.V. Vorden organiseert
bedrijfstouwtrektoernooi

Maandag 27 juni op het terrein van de
Vordense touwtrekvereniging zal een
bedrijfstoernooi plaatsvinden.

Er wordt getrokken in de klasse voor
dames - heren -jeugd. Alle bedrijven,
straten, buurten, wel economisch ver-
bonden aan Vorden, kunnen meer
doen.
De groep mag bestaan uit 6 personen
die trekken plus een leider. De perso-
nen die trekken mogen geen lid zijn
van de N.T.B, uitgezonderd de leider.
Men kan zich opgeven bij de heer H.
Engel, Julianalaan 23, tel. 05752-1836.

Aandacht en hulp voor de
problemen van kinderen
Sinds kort is in Zutphen het Orthopedagogisch Adviesburo Oost-
Gelderland gevestigd, dat zich bezighoudt met diagnostiek en behan-
deling van leer- en gedragsproblemen.
De beide oprichters, mevr. drs. Ans Hartskeerl, orthopedagoge en
psychodiagnosticus, en mevr. Nettie V romans, orthopedagoge, heb-
ben na hun afstuderen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen ge-
ruime tijd praktijkervaring opgedaan alvorens dit buro te starten.

Wie komen er nu bij zo'n buro?
In principe richt het buro zich op ge-
wone ouders met gewone kinderen
tot 14 jaar. Het kan echter voorkomen
dat deze kinderen zich om de een of
andere reden niet ontwikkelen zoals
hun ouders eigenlijk verwacht had-
den. Een kind kan, howel het zo bijde-
hand lijkt, helemaal niet meekomen
op school. Een ander kind kan wel
goed rekenen, maar heeft grote lees/
taalproblemen.
Weer een ander plast geregeld in bed,
hoewel het daar de leeftijd niet meer
voor heeft, en bij nog een ander ont-
aardt iedere maaltijd in een drama
omdat het net wil eten.
Ook kan het voorkomen dat ouders
het gevoel hebben dat hun kind eigen-
lijk niet goed op z'n plek zit op de
school die het bezoekt en vragen ze
zich af of een andere soort school be-
ter zou zijn. Weer andere ouders on-
dervinden problemen bij de keus van
de juiste vorm van voortgezet onder-
wijs voor hun kind. Ook komt het voor
dat ouders het idee hebben dat de ont-
wikkeling van hun kind niet goed ver-
loopt omdat het zo laat is met praten,
of omdat het kind zich zo in zichzelf
terugtrekt en moeilijk kontakt maakt.
En zo zouden we nog wel een tijdje
door kunnen gaan. De bedoeling is
echter om aan te geven op welk soort
problemen het buro zich richt.

Hoe gaat men te werk?
In eerste instantie maken de ouders
een afspraak met een van de mede-
werksters van het buro. In dit eerste
oriënterende gesprek wordt dan beke-
ken wat het probleem precies is en of
de hulpverleningsmogelijkheden van
het buro hierop aansluiten. Als ouders
en buro besluiten met elkaar in zee te
gaan, is de volgende stap een uitge-
breid gesprek over de ontwikkeling
van het kind en het ontstaan en ver-
loop van de problemen.
In sommige gevallen is dit niet nodig
en kan meteen overgegaan worden
tot de volgende stap, nl. een uitge-
breid psychologisch onderzoek van
het kind naar de mogelijke oorzaken
van de problemen waarbij de moge-
lijkheden en de persoonlijkheid van
het kind worden bekeken.

In geval van leerproblemen wordt ook
nog een pedagogisch-didaktisch on-
derzoek verricht, waarbij de stand van
zaken m.b.t. de schoolvakken wordt
onderzocht in kombinatie met fakto-
ren als werkhouding, doorzettingsver-
mogen, motivatie e.d. Indien nodig
wordt kontakt opgenomen met de
school van ht kind of andere betrok-
ken instanties, b.v. de huisarts; dit ui-
teraard alleen indien de ouders hier
toestemming voor geven.
Naar aanleiding van de gevoerde ge-
sprekken en het verrichtte onderzoek
wordt een uitgebreide rapportage sa-
mengesteld, die in een bespreking
met de ouders wordt doorgenomen.
Aansluitend hieraan vindt de advise-
ring plaats. De adviezen kunnen zeer
uiteenlopend zijn, uiteraard afhanke-
lijk van het probleem.

Tijdige onderkenning
In het algemeen kan gesteld worden,
dat hoe eerder de diagnose gesteld
wordt en dus de behandeling begint,
des te meer kans er is op herstel.
De veel gehoorde argumenten „het
gaat wel over als het kind ouder
wordt" of „het rijpt wel bij, het is een
laatbloeier" gaan dus lang niet altijd
op!

Men werkt dus voor en met kinderen,
maar dit houdt in een nauwe samenwer-
king met de ouders en eventueel met de
school of andere betrokken instanties.
Een bevredigend resultaat kan alleen
bereikt worden, wanneer men zich ge-
zamenujk voor het kind inzet.
Een orthopedagogisch adviesburo
wordt niet gesubsidieerd door zieken-
fonds of overheid, wat betekent dat de
cliënt zelfde kosten betaalt. Voor on-
derzoek wordt een vast bedrag in re-
kening gebracht, afhankelijk van het
bruto gezinsinkomen.
Voor behandeling/begeleiding geldt
een uurtarief, dat eveneens van het in-
komen afhankelijk is.
Aan een eerste, oriënterend gesprek
zijn geen kosten verbonden.

Voor een folder met nadere inlichtingen
en tarievenhjst en voor aanmelding kan
men kontakt opnemen met mevr. drs.
J.G. Hartskeerl e.v. Rampen, Stoke-
brand 534, Zutphen, tel. 05750-22996.

60 Buitenlandse stagiaires
te gast bij Jong Gelre
regio West-Achterhoek
Vorden is het komende weekend het
gastdorp van Jong Gelre regio West-
Achterhoek in het kader van de 'Stich-
ting Uitwisseling en Studiereizen'. Dat
wil zeggen dat een 60-tal buitenlandse
stagiaires hier een paar dagen te gast
zqn.
Jongelui, afkomstig uit onder meer
Australië, Japan, Polen, Brazilië,
USA, Canada, Nieuw-Zeeland,
Frankrijk, Denemarken en Engeland.

Momenteel lopen deze jongens en
meisjes stage in de landbouw- en tuin-
bouwsektor op verschillende plaatsen
in Nederland. Sommigen zijn in Ne-
derland in opdracht van hun regering,
anderen zijn gewoon hier om te kij-
ken hoe het allemaal gaat. De tijds-
duur in Nederland varieert tussen de
zes weken en een halfjaar.
De onderbreking van hun verblijf in
Nederland c.q. de bijeenkomst in Vor-
den wordt aangeduid als een 'Mid-
point Meeting'.
De gasten worden donderdagmorgen
2 juni in het Dorpscentrum te Vorden
verwacht. Jan Borgman, voorzitter
van de regio West-Achterhoek, zal
hen verwelkomen.
Na de officiële verwelkoming zal Her-
man Vrielink (oud-sociaal-econo-
misch voorlichter van de GmvL) in
het Engels een uiteenzetting geven
over de situatie van de Nederlandse
landbouw.
Hierna vertrekken de gasten naar de
gastgezinnen. Voor de donderdag is er
's avonds een wedstrijd klootschieten
georganiseerd in samenwerking met
de klootschietvereniging 'de Bogge-
laar5.

Vrijdagmorgen 3 juni vertrekt men
vanuit Vorden met twee bussen om
het Muiderslot te bekijken en de
Zaanse Schans in Zaandam.
Vrijdagavond is er een bijeenkomst
gepland bij Appie Gerritsen in de
Veldhoek. Hier kan men onder ande-
re een videofilm bekijken over het in-
ternationaal jongerenkamp van de
KPJ uit Limburg.
Na afloop hiervan vindt er een speur-
tocht plaats. Bij slecht weer wordt uit-
geweken naar de sporthal waar dan
een alternatief sportprogramma
wordt gehouden.

Zaterdagmorgen komen er afgevaar-
digden van de 'Stichting Uitwisseling
en Studiereizen' naar het Dorpscen-
trum om met de stagiaires over hun
verblijf in Nederland te praten. Een
soort evaluatiegesprek, 's Middags
staat de bus weer klaar om de buiten-
landers naar de Harmonica-dag in
Lievelde te brengen, 's Avonds vindt
er een gezellige bijeenkomst plaats in
'De Engel' te Steenderen. Hier zullen
de boerendansers uit Steenderen op-
treden en verder is er een play-back
en soud-mix. Het weekend Achter-
hoek wordt zondagmiddag 4 juni in
het Dorpscentrum besloten met een
gezamenlijke koffietafel, waarna het
tijdstip van vertrek is aangebroken.

ADVERTEREN KOST GELD!
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!
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