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RESERVEPOSITIE GEMEENTE VORDEN DAALT FORS

College B&W:
"Lasten zullen omhoog moeten"
Het college van Vorden hecht eraan om de raad twee keer in het jaar in de gelegenheid te stellen een uit-
spraak te doen over het te voeren beleid. Dit gebeurt in de maand juni bij de behandeling van de meerja-
renbegroting en in november bij de behandeling van de gemeentebegroting.
Dinsdagavond 16 juni zal de raad zich buigen over de meerjarenbegroting 1987-1991. Deze begroting leidt
volgens het college tot een bijstelling van het investeringsschema voor 1987, terwyl tevens aanzetten wor-
den gegeven voor een zoveel mogelijk sluitende begroting in de komende jaren.

Op de zgn. "A" lijst worden investerin-
gen voorgesteld tot een bedrag van 4,1
miljoen. Deze worden voor een be-
drag van 3,8 miljoen gedekt uit de re-
serves. De reservepositie van de ge-
meente Vorden daalt dan ook fors, al-
dus het college.
Ook de B-lijst geeft een bedrag van 2
miljoen aan investeringen te zien.
Teineinde de budgettaire- en reserve-
positie te versterken stelt het college
voor om de onroerendgoedbelasting
in 1988, 1989 en 1990 jaarlijks met 3
procent te verhogen. Daarnaast wordt
voorgesteld, overeenkomstig de uit-
spraken van de raad bij de behande-
ling van de begroting 1987, om de be-
grafenisrechten, de afvalstoffenhef-
fing en de hondenbelasting aan te pas-
sen.
Dit alles bij elkaar zal volgens het col-
lege leiden tot een zoveel mogelijk
sluitende begroting voor de komende
jaren.

Vrachtverkeer
Het college zal de raad op 30 juni een
voorstel doen tot het overnemen van
een gedeelte van de Rijksweg tenein-
de in de loop van 1988 het zware
vrachtverkeer uit het centrum van het
dorp te weren. Dan moeten er wel
"een paar" investeringen worden ge-
daan. In totaal f 672.000,- Gespecifi-
ceerd: 2000 gulden voor het plaatsen
van inrijverbodsborden; 360.000 gul-
den rekonstruktie 3 kruispunten;
oversteekplaatsen Dorpsstraat 10.000
gulden; het overnemen van een ge-

deelte Rijksweg (te storten in het on-
derhoudfonds) 300.000 gulden.

Met de omleiding van het zware ver-
keer hangt nauw samen de doortrek-
king van de Komvonderlaan. De kos-
ten hiervan worden geraamd op
f460.000,-
Het college is van plan om na de om-
leiding van het verkeer eerst een on-
derzoek te laten instellen naar de
noodzaak tot doortrekking van de
Komvonderlaan. Uit een nader on-
derzoek is gebleken dat de jaarlijkse
exploitatiekosten voor de Horster-
kamp (frekwenter aanbrengen van
dek- en slijtlagen) meevallen. Ook
voor de verlengde Komvonderlaan
dient rekening teworden gehouden
met toenemende onderhoudskosten.
Globaal worden deze kosten geschat
op f 10.000,- per jaar.

Aanleg fietspad/parallelweg
langs Ruurloseweg
De raad heeft zich op 26 augustus via
een motie uitgesproken, dat de aanleg
van een vrijliggend fietspad c.q. paral-
lelweg langs de Ruurloseweg zeer ur-
gent is. Deze motie is onder de aan-
dacht gebracht van Rijkswaterstaat
Direktie Gelderland en van hetMini-
sterie van Verkeer en Waterstaat.
Direktie Gelderland is thans bezig
met het opstellen van een plan om te
komen tot de aanleg van een parallel-
weg tussen Vorden en Ruurlo. Naar
verwachting is realisatie, volgens het
college van B&W, niet eerder te ver-

wachten dan in de eerste helft van de
negentiger jaren.
Naar aanleiding hiervan zullen thans
besprekingen worden gevoerd met
genoemde instanties. Het college
hoopt dat, indien de provincie en ge-
meente in de kosten van het projekt
bijdragen, de zaak in een stroomver-
snelling gebracht kan worden. Het
kostenaspekt is momenteel nog een
open vraag.

Zandwegen
Wil de gemeente Vorden overgaan tot
het verharden van een aantal zandwe-
gen dan dient hiervoor een bedrag van
f411.200,- op tafel te worden gelegd.
Wegen die voor verharding in aan-
merking komen zijn: Oude Borculo-
seweg (60 meter); Enzerinckweg (200
meter); Giezenkampweg (700 meter);
Hamsveldseweg (400 meter); Rom-
melderdijk (1200 meter); Reeoord-
weg (IQÉfcieter) en de Joostinkweg
(380 me™.

Wat betreft de opname van een vrijlig-
gend fietspad langs de Wildenborch-
seweg, zal het college nagaan welke
konsek^^ties dit heeft voor het land-
schap erWn hoeverre eigendomsver-
krijging nodig is.

Het Ministerie van Verkeer en Water-
staat onderzoekt momenteel of het
wenselijk is een aparte fietsstrook op
het wegdek van de Baakseweg aan te
brengen. Hier hebben buurtbewoners
van de Baakseweg voor gepleit.

Vordense Zeskampploeg wint
eervolle derde plaats in Wanroy
Tweede Pinksterdag speelde de Vordense Zeskampploeg (bekend
van de NCRV Zeskamp Cup '86) op uitnodiging van de Zeskamp-
ploeg Wanroy, tegen ploegen uit Sprang Capelle, Bleyswyk, Brun-
su m, Bunschoten, Bathmen, Elburg en Wanroy, een sterk gezelschap
dus. Het was een groots opgezet en prima geregeld toernooi in het
prachtige recreatiepark De Bergen, dit, ondanks het bar slechte weer.

Vorden was wel gehandicapt door het
niet meespelen van 4 leden. Enkele
waren er geblesseerd en andere had-
den studie redenen.
Toch doof de enorme inzet en team-
geest van de ploeg, wist men de kleu-
ren van Vorden hoog te houden door
een eervolle derde plaats te behalen.
Tot het laatste spel toe was er de mo-
gelijkheid om eerste te worden. De
aantekening hierbij is dat Wanroy en
Brunssum de betere papieren hadden,
daar deze zich beter konden voorbe-
reiden.
De naam Vorden is weer op een voor-
treffelijke wijze gepromoot.

De Zeskampploeg is uitgenodigd om op
zaterdagavond 27juni in Bathmen aan
te treden. Of dit door zal gaan is nog niet
bekend. De ploegleden moesten, ook in
Wanroy, de kosten zelf betalen.

Al werden de buskosten gedeeltelijk,
als sponsoring, door Drukkerij Weevers
betaald.
Dit kan uiteraard zo niet doorgaan. Om
"Vorden " te blijven promoten zal toch
naar een andere mogelijkheid gezocht
moeten worden. Wie heeft er een idee?
Bathmen is niet zo'n grote afstand, dit
zal nog wel lukken doch voor andere
evenementen zal het toch een probleem
worden.
Voor het gemeentebestuur misschien
eesi taak. In Wanroy waren vele afge-
vaardigden van het gemeentebestuur
aanwezig om hun gemeente te vertegen-
woordigen. Vorden ontbrak. Misschien
iets voor de afdeling Sport en Recreatie
of promotie om hier toch eens aandacht
aan te besteden.

De Zeskampploeg welke is samenge-
steld uit diverse lagen van de bevol-

king en waar een goede teamgeest
heerst, kan voor Vorden nog veel gaan
betekeken, als promotieteam.
Dit is ook dit weekend weer gebleken.
Men liet een zeer goede indruk achter.

Nutsblokfluit- en
Melodicaclub
Zaterdagavond geeft de Nutsblok-
fluit- en Melodicaclub in het Dorps-
centrum haar jaarlijkse openbare les.
Een avond bedoeld om ouders en an-
dere belangstellenden te laten zien en
horen wat de kinderen zoal het afgelo-
pen jaar hebben geleerd. De muzikale
leiding is in handen van Hans Weenk
en Gea van Zuilekom.

Ontmoetingsdag
Wildenborch
Zaterdag 13 juni wordt er in het buurt-
schap de Wildenborch weer een ont-
moetingsdag gehouden voor Wilden-
borchers en oud-Wildenborchers.
De gasten komen samen in de Kapel
in de Wildenborch. Net na de middag
wordt het gezelschap een broodmaal-
tijd aangeboden, waarna ze een wan-
deling in de tuinen van Kasteel de
Wildenborch gaan maken.
Na de wandeling gaat men weer naar
de Kapel terug en zal men zich bezig
houden met Achterhoekse liedjes.

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

Zwemvierdaagse
In het zwembad "In de Dennen"
wordt vanaf dinsdagavond 23 juni tot
en met vrijdagavond 26 juni de jaar-
lijkse avondzwemvierdaagse gehou-
den. Vanaf heden kan men zich hier-
voor bij het bad aanmelden. De deel-
nemers kunnen kiezen uit twee af-
standen te weten 250 meter of 500 me-
ter per avond.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Optreden Blue en White Stars
en Muziekver. Sursum Corda
Op maandagavond 15 juni zal er een optreden verzorgd worden door
de Chr. Show en Marchmgband Blue en White Stars uit Nyverdal.
Deze gedisciplineerde band zorgt voor prettig in het gehoor liggende
muziek en is ook wat kleding betreft een lust voor het oog.
De band brengt uitsluitend uit de U .SA. geïmporteerde werken en
maakt gebruik van speciale blaasinstrumenten en heeft een sterke
slagwerkhjn.

De band bestaat uit ca. 50 leden waar-
bij ook de majorettegroep van "Sur-
sum Corda" een onderdeel van het ge-
heel uitmaakt, de z.g. color guard.
Aan de totstandkoming van deze
show met als thema "Music from the
new World" gingen 3000 repetitie
"man"-uren vooraf o.l.v. hoog gekwa-
lificeerde instructeurs.
Deze Amerikaanse show kenmerkt
zich door de grote dynamiek, talrijke
tempo wisselingen en yaak gelijktijdig
lopende melodielijnen in verschillen-
de sectie's. ^^
Dit alles met een tot inQP perfectie
verzorgde choreografie.

De band staat onder leiding van Jan
Nijmeijer - brass Anke de Bruin fluit-
sectie Eddie Lammers - Mallets Anja
Meyer - Color guard en Willem Ems-
broek percussions en tevens algehele
leiding. Voor liefhebbers van muziek
en een perfecte show is er volop te ge-
nieten van een wervelende Ameri-
kaanse show erg kleurrijk en een lust
voor het oog.
Door de muziekvereniging "Sursum
Corda" wordt aan deze show mede-
werking verleend door vooraf een op-
treden te verzorgen. Dit optreden zal
beginnen met een optocht naar het
terrein vanaf het Dorpscentrum.

1. Raadsvergadering d.d. 16 juni 1987 de volgende punten aan de orde:
Tijdens deze vergadering, die om
16.00 uur begint en gehouden wordt in - meerjarenbegroting 1987-1991;
het gemeentehuis komen onder meer - votering krediet voor verbouwing

van het koetshuis;
- voorstel tot aanpassing voor 1988

van de tarieven van de onroerend-
goedbelasting.

300 personen —
avondfïetsvierc&agse
Ondanks de minder gunstige weer-
somstandigheden hebben toch nog
300 personen deelgenomen aan de
Avondfietsvierdaagse die voor de
achtste keer door de V.R.T.C. "De
Achtkastelenrijders" werd georgani-
seerd.

De deelnemers waren afkomstig uit
Vorden, Hengelo, Laren, Brummen
en Zutphen. De eerste avond was het
weer redelijk. Bij de kontrole in Lee-
sten kregen de deelnemers van groen-
teman Joan Huitink een appel aange-
boden.
De tweede avond in stromende regen
maar een stuk worst van slagerij Ro-
denburg maakte veel goed.
Bakker Oplaat was op de derde dag de
gulle gever. Hij bood de deelnemers
een krentebol aan. De vierde en laat-
ste avond kwam de regen met bakken
uit de hemel. Het slaatje van "De Her-
berg" ging er na afloop in als "koek".
De V.S. markt zorgde elke avond voor
het "natje", terwijl de firma Kuypers
gedurende deze vierdaagse de "be-
zemwagen" bemandde.

Mevr. van Ooyen
in de bloemen
Tijdens een geanimeerde bijeen-
komst heeft de Volksdansgroep on-
langs afscheid genomen van me-
vrouw van Ooyen. Zij is gedurende
tien jaar de enthousiaste leidster van
deze dansgroep geweest.
Mevrouw van Ooyen werd deze mid-
dag danig in de bloemetjes gezet want
ook de dansgroepen uit Almen, Eefde
en Wichmond waren aanwezig om
haar te bedanken voor het werk dat zij
heeft verricht.

Extra giften
50-jarig huwelijk
Prinses Juliana en
Prins Bernhard
Bij de opengestelde banknummers in
Vorden, voor het kado voor het gou-
den Koningspaar is f 835,00 gestort.
Velen hadden reeds op het nationale
bank- en gironummer gestort, t.w.

70.70.70.287, maar toch uit Vorden
nog een extraatje voorde gehandicap-
ten en het Wereld Natuurfonds, waar
uiteindelijk het bedrag voor is be-
stemd.
Het bedrag is inmiddels overgemaakt
door de Gemeente Vorden.

Geslaagd
Onze plaatsgenoot Fred Hesselink is
geslaagd voor het diploma "Bedrijfs-
informatica" aan de H.E.A.O. te Arn-
hem.

BURGERLIJKE
STAND

Geboren: Geen;
Ondertrouwd: Geen;
Gehuwd: L. Kornegoor en E. Amtink;
H.A.G.H. Vos en E.J. Buitenhuis;
R.A.G. Menting en R.P. Hofste op
Bruinink; J.M. van Groningen en C.
Nieuwenhuis; MJ. de Vos en BJ.
Bruijns;R.W.WestraenF. vanOgtrop.
Overleden: Geen;

K.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering,
Hoogfeest voor St. Antonius van Padua.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering, Eer-
ste H. Kommunie.

R.K. Kerk Vorden
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

Hervormde Gemeente
Zondag 14 juni zondag van de Drie-één-
heid 10.00 uur: ds. H. Westerink.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 juni 10.00 uur: ds. K.H.W.
Klaassens.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 14 juni 10.00 uur drs. E.V.E. Wij-
nands van Lemelerveld. 19.00 uur dhr. v.d.
Sande Evang. Dieren.

Weekenddienst huisarts
13 en 14 juni dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 13 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink, tel.
1566. De gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277.

Weekenddienst tandarts
13 en 14 juni H.F. van Dam, Lochem. Tel.
05730-1684.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur .-

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

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
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

Woningbouwvereniging
Woningbouwvereniging Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.
Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijzing houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00
uur.

Tafeltje Dekje
Maand juni: 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 13.30 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.

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



De ene hypotheek
is de andere niet..

(afsluitprovisie slechts 0,5%)

De balie teel de Sis gró6t in hypotheken. En kan u
daarom altijd een hypotheek "naar maat"

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

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de S
kunt n kiezen.

Centraal en Oostelijk Nederland.

Schoolboeken
BESTELLEN

BELLEN.

TELEFOON 3100

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. U itzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,/N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
Jan Zoeteman J r.

s.v. Ratti
Bestuur en Activiteitencommissie danken
alle lopers en loopsters en alle sponsors en
allen, die hebben medegewerkt, als schrij-
vers en tellers, om samen te komen tot het
aansprekende financiële resultaat van 18
mille, bestemd voor het bouwfonds klub-
huis.

Het was grandioos
Bankrekening A.C. s.v. Ratti
36.64.21.840 (Rabo Vorden)

Begin
uw vakantie
bij

ASSURANTIE

Als u met vakantie gaat loopt u meer risiko's dan
normaal. Of u nu binnen of buiten Europa reist. Zorg daarom
tijdig voor een goede reisverzekering. Via OGZO Assurantie
kunt u dit voordelig regelen.

Voor slechts ƒ 1,- per persoon per dag verzekert u zich bij
OGZO Assurantie reeds van een uitstekende dekking.
Wilt u geneeskundige kosten meeverzekeren, dan bedraagt
de premie ƒ 1,50 per persoon per dag (met een eigen
risiko op bagage van ƒ 100,- per gebeurtenis).

Vraag onze vrijblijvende informatie.
In de Ziekenfondswinkel, bij de balie in het ziekenhuis
te Winterswijk of in het OGZO-kantoor te Goor.
Wij helpen u graag.

'Een Duizendpoot in verzekeren'

OGZO ASSURANTIE
Grotestraat 92
Postbus 19
7470 AA GOOR

Tel. 05470-84555

t*aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

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

Aanbiedingen do, vrij, zat. 11,12,13 juni

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING

Hollandse
aardbeien
500 gram

3,50

MAANDAG
15 juni

500 gram
gekookte

Bietjes
1,50

DINSDAG
16 juni

500 gram
panklare

Andijvie
1,50

WOENSDAG
17 juni

500 gram
panklare

Spitskool

1,50

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

Brood daar zit wat in!
Maar dan natuurlijk brood
van de bakker die zelf bakt!
U proeft wel waarom.

\NINDMOLENB/1KKERS

AANBIEDING:

3,00
4,25

Krentebollen 6 halen 5 betalen

C3K6 van 3.50 voor

Pensee taartjes van 4,75 voor

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Gehakt waarom?
Omdat het lekker

makkelijk en
voordelig

is

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1 kilo 6,95

Grove verse worst
1 kilo 9,90

Runderworst
1 kMo 11,50

Schouder karbonade

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram

WEEKEND SPECIALITEIT

Hamburgers Speciaal
halen - vier betalenVI

VOOhüELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Ham lapjes 1 küo
Gekruid gehakt 1 k,io 7,95

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Fijne leverworst 25ogram 1,75
Boterhamworst 150 gram 1,25

MARKTAANBIEDING

Bami +Nasi
1 kilo 6,95

H.O.H. gehakt
1 kilo 6,95

Runder gehakt
1 kilo 9,90

Gekruid gehakt
1 kiio 7,95

Varkenslapjes
Mager, 1 kilo 6,95

Komt U ook naar het open-
luchtspel van Krato op 13
en 20 juni bij Camping de
Goldberg, Larenseweg 1, Vor-
den.

Zwem- en Polover. Vorden '64
houdt 4 juli haar jaarlijkse
"PRETTY MARKT"
Heeft u nog spullen op te rui-
men? Bel 2668. Wij komen het
halen.

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis
op onze kosten dus, als
u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving. 1

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

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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, transporten in binnen- en
buitenland.

NOTEERT U EVEN!
zaterdag 1 3 juni aanvang
21.00 uur dansavond voor
gezellige mensen met het

bekende orkest „De Grollico's".
Entree 10,- p.p. incl. koffie en
uitgebreid bittergarnituur. pers.

ver. clubs, serveert u op tijd.

Hondebrok
per 25 kg. zak, afgehaald

29,75
Bij afname van 250 kg,

EXTRA KORTING '

Veevoeder- en Kunstmesthandel

Harry Lang werden
Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.



Met grote blijdschap geven wij
U kennis van de geboorte van
ons zoontje en broertje

Gerrit Reinier Theodoor

Wij noemen hem

GERTJAN

G.R.BRANDENBARG
W.T.G.M. BRANDENBARG-

BEUNK
ANNEMI.EKE

1 juni 1987,
Oude Varsselseweg 3a,
7255 MC Hengelo (Gld.),

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter, op 25 mei
1987.

FREDDYEN JORIEN
VERSTEEGE

Vordenseweg13,
7255 BV Hengelo G.

Onze hartelijke dank aan een
ieder, die hun belangstelling
hebben getoond bij de viering
van ons 40-jarig huwelijk.

D. Bargeman
G.H. Bargeman-

Ruiterkamp

Ruurloseweg 53, Vorden

Voor de vele gelukwensen, ca-
deau's, bloemen enz. die wij
kregen op onze trouwdag 22
mei, zeggen wij iedereen har-
telijk dank.

Rinusen Wilma
Brandwacht

Strodijk 11, Vorden

Voor de vele gelukwensen, die
wij bij ons 12]/2 jarig huwelijk,
op 21 mei, hebben ontvangen,
hetzij door kaarten of bloemen
of in welke vorm dan ook, zeg-
gen wij namens onze kinderen
hartelijk dank.

SINI EN HENDRIKUS
HAARING

Beunksteeg 4,
7255 MB Hengelo Gld.

§ Op maandag 15 juni zijn wij

\
* Gerrit G root Jebbink
* enl
* Tonnie Groot Jebbink-Stokkink

25 jaar getrouwd.

Op zaterdag 20 juni hopen wij dit met onze
kinderen te vieren.

Hierbij nodigen wij U uit op de receptie van
15.30 tot 16.30 uur in zaal „De Herberg",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

7257 CB Vorden, juni 1987
HetElshof18

Bedroefd geven wij U kennisvan het overlijden van onze
zwager en oom

ANTONIE VAN ZUILEKOM
weduwnaar van H. J. Radstake

op de leeftijd van 80 jaar.

NAMENS DE FAMILIE

7251 HR Vorden, 7 juni 1987
Almense.weg 32

De overledene is opgebaard in het Uitvaartcentrum
„Monuta", Het Jebbink 4a te Vorden, waar donderdag
11 juni van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid istot condo-
leren en afscheid nemen.

De overdenk i ngsdienst zal worden gehouden op vrijdag
12 juni in het Uitvaartcentrum „Monuta", om 13.15 uur,
waarna aansluitend deteraardebestelling zal plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Voor afgaande aan de dienst is er alsnog gelegenheid tot
afscheid nemen van 13.00 tot 13.15 uur.

Heden hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onsEre-lid

ANTOON VAN ZUILEKOM

Mede door zijn inzet bleef ons koor in moeilijke jaren in
stand. Wij zijn hem hiervoor veel dank verschuldigd.

BESTUUR, DIRIGENT EN LEDEN
VORDENS MANNENKOOR

In plaats van kaarten

Woensdag 17 juni a.s. bestaat

Restaurant-Grill

„De Rotonde "
te Vorden 25 jaar.

Op deze dag hopen wij tevens ons
uitgesteld 25-jarig huwelijksfeest te
vieren.

Wij zouden het bijzonder op prijs
stellen U op de 17e a. s. te mogen be-
groeten op onze doorlopende receptie.

U bent van harte welkom vanaf 19.00
uur in onze "andere" zaak

Bodega

Dorpsstraat 34 te Vorden.

NICO EN TINE VAN GOETHEM

Vordens Dameskoor

Appeltaarten
Aktie

11-12-13 juni

De eerste winnende
nummers voor een
GRATIS BIEFSTUK zijn nu bekend!

Op het grote bord staan de eerste winnende nummers. Elk nummer is
goed voor een GRATIS BIEFSTUK van een % kg. zwaar! Ook deze

week geven wij weer kanskaartjes uit bij f 10,- besteding!
Misschien wint u!

Bief lappen
500 gram

Roullade
TIP VOOR DE BOTERHAM

Gehakt
Gebraden, 150 gram

Leverkaas
150 gram

R. lapje gevuld met
groentemix, 100 gram

MAANDAG

Speklappen
1kilo

6,98

DINSDAG

Verse worst
500 gram

4,98

WOENSDAG

Gehakt h.o.h.
500 gram

4,98

KEURSLAGER VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VpRDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Op deze wijze willen wij ieder-
een heel hartelijk danken voor
de vele felicitaties, bloemen en
cadeau's, ter gelegenheid van
ons 40-jarig huwelijk.

J.B.M. Schröer
B.G.Schröer-

Sasse

Vorden, juni 1987

Voor uw blijk van medeleven
ons betoond na het overlijden
van mijn lieve broer en zwager,
onze zorgzame oom

Hendrik Dekkers

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

G.DEKKERS
E.J. DEKKERS-TEN DAMME

Vorden, juni 1987

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die wij heb-
ben ontvangen tergelegenheid
van ons 25-jarig huwelijks-
feest zeggen wij u allen heel
hartelijk dank.

J. Ween k
T.C. Weenk-

Rouwen horst
Vorden, juni 1987

Voor de vele hartelijke blijken
van medeleven die wij, zowel
persoonlijk als schriftelijk
mochten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve dochter en zus

Wilma Vaags

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Dit warme medeleven is voor
ons een grote steun geweest.

MARIETJE en HENK VAAGS
Marieke en Christien

Juni 1987
het Hoge 11
7251 XT Vorden

Grandioze show
"Music from the World

uitgevoerd door de Chr. Show en
Marchingband uit Nijverdal de

"BLUE EN WHITE STARS"

Op maandag 15 juni 's avonds om 20.15 uur
op het terrein aan het Wiemelink.

Een kleurrijk en wervelende show....
Een lust om te horen en te zien.

Medewerking wordt verleend door de
Muziekvereniging

'SURSUM CORDA"

Om plm. 19.45 uur wordt er in optocht
vertrokken vanaf het Dorpscentrum naar
het Wiemelink.

Wegens uitbreiding van onze aktiviteiten,
hebben wij direkt plaats voor een

all-round meubelmaker
een

medewerker montage/spuiterij
en een

machinale houtbewerker
Wij vragen een positieve instelling en opti-
male inzet. Wij bieden een prettige werk-
sfeer en een uitstekend salaris.

Schriftelijke of telefonische reakties naar

m e u b e l f a b r i e k

De Venterkamp 4, 7261 AH Ruurlo.
Tel. 05735-2052. Na 18.00 uur 05735-3268

EET VIS! OMDAT T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beter is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Aktie Cercimarante
Portugal

Vrijdag 12 juni a.s.

B rade r ie/
rommelmarkt
met diverse attrakties

Plaats: Het Hoge
Tijd: 16.00-20.00 uur

Chr. Basisschool Het Hoge
Chr. Lhno 't Beeckland
Chr. Las Vorden

Zaterdag 13 juni a.s.

Openbare les
van de

^

'• \

Nuts Blokfluit en Melodica club

in het Dorpscentrum.
Aanvang 19.30 uur.

Iedereen is van harte welkom.

HET BESTUUR

Voor het 11e jaar in Toldijk

NORMAAL
in en om de feesttent bij jeugdsoos FLOPHOUSE

veur 't Hejoar, dus now volle ekstraa's

op vrijdag 26 juni

VOORVERKOOP a f 17,50 (wees er snel bij)

Café „De Herberg", Vorden; jeugdsoos Flophouse;
Platenshop Sutterland, Doetinchem; Café „De Zwaan", Hengelo;
Café Sesink, Baak; Café „De Engel", Steenderen;
Café „'t Winkeltje", Zutphen; Café „Kromhout", Brummen.

WEEKENDAANBIEDING:

Saucijzebroodjes
t winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

Vordens Dameskoor

APPELTAARTEN -AKTIE

11-12-13 juni

Komt U ook naar het open
luchtspel van Krato op 13
en 20 juni bij Camping de
Goldberg, Larenseweg 1, Vor-
den.

LEGO
BAZAR SUETERS

RAADHUISSTRAAT 22 -TEL. 3100

I.-ANGS HET
TUINPAD
VAN MIJ N

DE
RIEN PO

Denk vast aan Vaderdag
op 21 juni



DE VALEWEIDE '
24 Agratum - 24 Salvia's -
24 Vlijtig Liesje - 24 Petunia's
32 Afrikanen - 32 Asylicum -
32 Lobelia's ___

9,75

9,75
VOLOP VERSE SNIJBLOEMEN EN POTPLANTEN

een dakgoot vernieuwen
kan iedereen'.

Jawel, maar niet iedereen weet wat
een gootseparatie is, wat sleepkoppen
en klangen zijn, of je beter zink nr. 14 of
16 kunt gebruiken en hoe elektrolyti-
sche roestvorming voorkomen kan
worden. Waarmee we maar willen
zeggen: ieder z'n vak. Die vakkennis
zorgt voor een perfect werkend resul-
taat. U begrijpt het al: wie een goede
dakgoot wil hebben doet er verstandig
aan te overleggen met de vakman.

Burg Galleeslraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637

Als jcvoorcentopmerk kiest
verlang je ook de beste service...

UW DEALER

Garage van Aalderen, Kastanjedwarsstraat 3,
Lochem. Telefoon 05730-1230.

7251

fons jansenee °
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker

Café-Restaurant

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

BH ^>

Dames blouses
In een zeer zware gewassen den i m

met rimpelelastiek in de boord.
Adviesprijs 59,00

Tuunteprijs 29,50 nu slechts

Met een broderie bovenstuk in
een jeans uitvoering met

epouletten.
De Tuunteprijs is 59,50.

Ze gaan nu weg voor slechts

Wij hebben een uitgebreide
collectie prachtige zomer

truien. In vele modellen en
kleuren. Ze moeten nu wel de deur

uit daarom geven we nu

40% korting

Met aangeknipt mouwtje.
Voorzijde vol bedrukt met

moderne print.
Tuunteprijs 19,95 nu slechts

In een zware stonewashed
denim. 2 steekzakken en

riemlussen.
Tuunteprijs 35,00. Nu slechts

In jeans modellen en
verschillende soorten denim

stoffen. Nu allemaal met

25% korting

De enige echte
muil.
Diverse kleuren.
Deze week

Mooi schoentje
Verschillende
kleuren.
Deze week

Elegante
gevlochten
schoen.
Prima pasvorm.
Diverse kleuren
Deze week

KIES VOOR KWALITEIT EN LAGE PRIJZEN
Vraag naar onze Tuunte sponsor-creditcard

adidas ̂

Te koop gevraagd: 5 a 6
bungalow-tent.
Telf. 05753-3454.

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

welkoop
Met Welkoop hebt u plezier

l in elk karwei
Aluminium ladder
Voldoet aan de laatste
eisen van de Warenwet
2 x 14 sporten, uitge-
schoven lengte 6,50 m.
van: 439,-
voor:

Ladderhulp
Handig hulpmiddel,
simpel te bevestigen
aan de ladder,
van: 17,95
voor 15,95

Opbergkastje
12-delig, kleur
blauw met trans-
parante bakjes,
van: 17,95

Afdekzeilen
Sterke lichtgewicht dekzeilen voor velerlei toe-
passingen.
Kleur groen: 2 x 3 m

van: 10,95 voor:
3 x4 m
van: 21,50 voor:

Kleur oranje: 4 x 6 m
van: 45,- voor:

Kwastinette
Uw verfkwast altijd schoon, soepel en klaar
voor gebruik. 8 plaatsen.
Van: 15,10 voor:

Klusbox
Fischer. 2-vaks kunststof
draagbak, kleur rood.

8,95
Pluggenbox
Fischer. Met 300 pluggen.

18,95
950 Hobbymes
' Met 3 mesjes.

19,50
39,50

11,95

3,95

wel koe i»
Prijzen zijn inclusief BTW

en geldig tot en met 20 juni.

Ruurlo, Stationsstraat 14, tel. 2500; Hengelo (G), Spalstraat 37, tel. 1713; Vorden, Stationsweg 20, tel. 1583;
Toldijk, Zutphen - Emmerikseweg 35, tel. 1441

W E L K O O P D E G R O T E G R O E N E V A K W I N K E L

EET u SLANK
MET VERNIEUWDE
MALSOVIT
Ayf A T O TVYP TYP T A ArPO'T*'P OTVTP"PMALS KsC DE LMTS?!̂ SNEE.

GEMAKKELnKER VOL

Afslanken voor ƒ 1,75* per dag
Malsovit, het bekende slankbroodje van
de warme bakker, is ingrijpend ver-

nieuwd: o.a. door toevoeging van een
Zweedse natuurvezel blijft Malsovit
voortaan lekker 'vers' tot het laatste
sneetje.
Malsovit zit boordevol voedingsstoffen
en voedingsvezels. Je hoeft er maar
weinig van te eten om toch een heerlijk
voldaan gevoel te hebben. Malsovit is
bovendien een heel gezonde puur-
natuur-voeding, die de darmwerking
bevordert en bloedzuiverend werkt.

Wie zich aan de 'regels' houdt, valt
l tot 3 kilo per week af. Zonder
hongergevoel!
Afslanken met Malsovit hoeft u niet
meer dan / 1,75* per dag te kosten.
Begin meteen of vraag de uitgebreide
folder.
Val l tot 3 kilo af per week met
vernieuwde Malsovit

* Daar komt nog bij: boter, beleg e.d.

In uw buurt ii
Malsovit exkluticr
verkrijgbaar bij: Echte Bakker

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 VORDEN TEL 1384



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 11 juni 1987

49e jaargang n r. 10

Veel luisterplezier bij
Vordense Muziekdag

De Vordense muziekdag, welke zaterdag werd gehouden en waaraan door tien plaatselijke koren en korp-
sen alsmede door de muziekschool werd deelgenomen, is een succes geworden. Het is jammer dat door
een dergelijk groot aantal deelnemers dit mu/iekevenement in twee zalen gehouden moet worden, waar-
door een "versnippering" van publiek onstaat. Men kan nu eenmaal niet op twee plaatsen tegelijk /ijn,
waardoor het soms storend werkt wanneer de zaaldeur vanwege het binnenkomende publiek telkens open
en dicht gaat. Tijdens een optreden van een harmonieorkest merk je dat niet, maar wanneer zoals zater-
dagmiddag in het Dorpscentrum op gegeven moment vier solisten optreden dan werkt het geluid van deu-
ren wel storend.

Te vermijden is het natuurlijk niet he-
lemaal. Wellicht kan de organisatie-
(de plaatselijke VW) volgend jaar
kiezen voor b.v. een ochtend- en mid-
dagprogramma of b.v. een middag-en
avondprogramma.
Feit is echter wel dat het enthousias-
me van zowel deelnemers als publiek
er niet onder heeft geleden.

Muziekschool
De muziekschool uit Zutphen beet
zaterdagmiddag in het Dorpscentrum
het spits af. De muziekschool had
haar optreden in drie onderdelen ge-
splitst. Eerst speelde de strijkergroep
onder leiding van Margreet Versluis
een drietal liederen waaronder het bij-
zonder "zuiver" gespeelde "Vastena-
vondlied".
Vervolgens was het de beurt aan de
Vordense solisten van de muziek-
school Judith Kuenen; Jaconda We-
sterik; Erica Roeleveld en Dianne
Kamphorst. Zij speelden op de piano
werken van Haydn, Beethoven en
Laurens van Rooyen.
Het Kamerorkest onder leiding van
Emil Engel besloot het optreden van
de muziekschool. Dit orkest speelde
achtereenvolgens een deel uit Frans
Schuberts "Rosamunde" en de mars
"Carmen" uit de opera van Bizet. Een
waardige afsluiting van dit optreden.

Gebr. Eykelkamp
Ook deze middag veel applaus voor de
Gebr. Eykelkamp. Begonnen tijdens
het 40-jarig huwelijk van hun ouders,
24 jaar geleden, bewezen Johan, Paul,
Anton, Bernard, Leo, Ludo dat ze uit-
stekend op elkaar zijn "ingespeeld" en
bovendien goed kunnen zingen. Zij
werden begeleid door de heer A. Wis-
sink.
Geestelijke liederen, populaire "mee-
zingers" het gaat de gebroeders Eykel-
kamp uitstekend af. Wat te denken
van het lied "Domme Hans", en de
primeur van de Gebroeders het sma-
kelijk aandoende lied getiteld "De
Spijskaart". "De Kluts" waarin zo'n 64
regels van liedjes zijn verwerkt be-
sloot onder luid applaus het optreden.

Vordens Dameskoor
Uiteraard bracht het "Vordens Da-
meskoor" onder leiding van Peter
Rouwen een geheel ander repertoir

waarbij Peter Rouwen de dames aan
de piano begeleidde bij het lied "Men-

'sen geeft elkaar de hand". Een sterk
nurnmer van de dames was het lied
"De Zangersmars", terwijl het koor als
slot zong dat er laatst een meisje loos
was.

Muziekkorpsen
Het muziekkorps van "Concordia"
ging deze middag op de populaire toer
met b.v. "Mexican Sunday" daarna
het prachtige nummer "Referee" met
Ab Hengeveld op de altsax als solist.
Onder leiding van Hans Kraxner ging
het korps vervolgens over op het Beat-
les-genre. WillyHautvast heeft nl. een
arrangement gemaakt van "Beatles in
Concert", hetgeen door "Concordia"
voortreffelijk ten geboren werd
gebracht.
Besloten werd met een arrangement
van Dollekamp op het bekende "My
Way" van Frank Sinatra en de mars
"Showtime".
Direkt aansluitend was er een optre-
den van het muziekkorps "Sursum
Corda". Het heeft maar weinig ge-
scheeld of "Sursum Corda" had het
deze dag moeten laten afweten. Het
korps was gehandicapt door een groot
aantal zieke muzikanten waardoor
onder leiding van Joop Boerstoel een
aangepast programma moest worden
gebracht. Het publiek merkte er niets
van want ook "Sursum Corda" deed
deze middag aan "klantenbinding".
Een bijzonder mooi nummer was
"The New Castle Hymne", de mars
"Holiday in Rhodos" en tot slot de
door Henk van Lijnschoten geschre-
ven muziek "Wonderfull Rockmachi-
ne".

Interchrist
Het jeugdkoor "Interchrist" onder lei-
ding van Lucian Venderink-Smeenk
besloot het muziekprogramma in het
Dorpscentrum. Het koor bracht diver-
se geestelijke liederen, zowel Neder-
lands als Engelstalig repertoir.

Het Jongerenkoor
In Bodega 't Pantoffeltje werd zater-
dagmiddag begonnen met een optre-
den van het Jongerenkoor onder lei-
ding van dirigent Hans Böhmer. Het
koor bracht een uitermate gevarieerd
programma, waarbij de "protestliede-

ren" de boventoon voerden. Liedjes
van Simon& Garfunkel, de Beatles en
de Beach Boys, kortom muziek uit de
zestiger jaren.

De Achtkastelendarpers
De boerenkapel "De Achtkastelen-
darpers" heeft geen protestliederen
op het repertoir, maar zoekt het meer
in Egelandermuziek. Onder leiding
van Hans Kraxner maakte de kapel er
een gezellig festijn van. "Ich bin ver-
liebt in deine Schone Augen", Rau-
chende Birken en niet te vergeten de
polka "Bis bald auf Widersehen", het
ging er bij het publiek in als koek.

Blokfluit en Melodica
Gea van Zuilekom en Hans Weenk
zijn de enthousiaste begeleiders van
de Nuts-Blokfluit en Melodica. Alle
groepen van blokfluit l t/m blokfluit
4, alsmede de beide melodicagroepen
kwamen uitgebreid voor het voetlicht.

Vele gezellige meezingers zoals "Wel
Annemarie", "Sarie Marais" alsmede
danswijsjes en een Frans kinderliedje
werden door de jongelui met veel ver-
ve gespeeld.
Het instrument de keyboard waarop
door Hans en Gea ook les wordt gege-
ven on^pk evenmin in het repertoir
van de^ib.

R.K. Kerkkoor
De heer A. Wissink was deze middag
de diria^t van het R.K. Kerkkoor.
Het 45^P^n tellende gemengde koor
bracht een achttal nummers waaron-
der het gebed uit de opera "Der Frei-
schutz", het "Saneta Maria" het be-
kende Wolgalied met als solist Anton
Eykelkamp en tot slot "Der Jager".

Vordens Mannenkoor
Het klapstuk van deze middag in het
Pantoffeltje vormde het optreden van
het Vordens Mannenkoor o.l.v. Bert
Nijhof. "Lilly of the Valley", met als
solist Ludo Eykelkamp, "Ritters Ab-
schied", het publiek luisterde muisstil
toe.

Het Gelderse volkslied (waarbij kaste-
len statig rijzen) en tot slot "De twaalf
rovers" betekende in het Pantoffeltje
ook hier het einde van een deel van de
Vordense Muziekdag.

Jp, ~ p

Oostenrijker Hans Kraxner
„fiihlt sich wohT als dirigent
bij "Concordia"

"Je kunt wel zeggen dat ik gewoon gek ben op muziek". Deze woorden sprak Vordenaar Hans Kraxner
toen hij zich een poosje met ons onderhield om over /ijn grootste hobby "de muziek" te praten.
Hans Kraxner is behalve dirigent van het Vordense muziekkorps "Concordia" ook dirigent van "Cresen-
do" uit Hengelo en de Zutphense orkestvereniging. Ook heeft hy gedurende acht jaar het Wichmondse
korps "Jubal" onder /ijn hoede gehad, terwijl hij ook in T wel lo de fanfare nog een poos de helpende hand
heeft geboden. Geen wonder dat deze sympathieke Oostenrijker vol is van muziek.

Hij woont al ruim 17 jaar in Vorden,
maar heeft steeds de, Oostenrijkse na-
tionaliteit aangehouden. "Er is mij al
wel eens verzocht Nederlander te
worden. Maar waarom zou ik, ik zie
absoluut geen voordelen. Mijn zoon is
dus ook Oostenrijker". Het is trou-
wens niet te merken dat Hans Kraxner
een andere nationaliteit heeft. Zijn
Nederlandse taal is perfekt. Daarvoor
heeft hij behoorlijk moeten blokken.
Niet zozeer om zich de taal "spre-
kend" meester te maken maar ook
"schrijvend", want Hans Kraxner stu-
deert nog steeds muziek. Hij heeft
daarbij flinke steun ondervonden van

zijn vrouw Ans, die het vak van onder-
wijzeres uitoefent.

Ski leraar
Hans Kraxner heeft zijn uit Vorden af-
komstige echtgenote in Dalaas leren
kennen. Dalaas ligt in de buurt van
Lech, het vakantieoord van ons Ko-
ninklijk Huis.
"Ik was in die tijd ski-leraar, 's Avonds
speelde ik in een band om de
vakantiegangers wat op te vrolijken",
zo zegt Hans. Tijdens één van die "ge-
mütliche" avonden leerde hij Ans
kennen en sprong de vonk "interna-
tionaal" over.

Hans: "Wij zijn toen getrouwd en
hebben vervolgens de eerste vijfjaar
van ons huwelijk in Oostenrijk ge-
woond. Vanwege gezondheidsrede-
nen van mijn vrouw zijn we toen naar
Vorden getrokken. Voor mij geen pro-
bleem. Ik pas me overal snel aan".

Zware cursus
Hans Kraxner van huis uit "Schreiner"
(meubelmaker) was in zijn Oosten-
rijkse periode ook al dirigent bij een
harmonieorkest. "Ik heb daarvoor
een driejarige cursus moeten volgen.
Een zware cursus, dat wel. Elk jaar
kwamen de cursisten drie weken bij

elkaar en dan kregen we die weken
non-stop theorie en praktijk. Dat be-
gon 's morgens om 8.00 uur en ging
door tot 's avonds 23.00 uur. Ik viel
dan ook steevast zo'n 4 kilo af', zo
zegt Hans.

Begonnen als slagwerker, speelde
Hans trombone en bugel. Vanwege
dat Oostenrijkse diploma kon Hans
Kraxner ook in Nederland aan de slag.
Toen hij drie weken in Vorden was is
hij een poos tweede dirigent bij "Sur-
sum Corda" geweest. Niet lang want
in 1973 werd hij dirigent bij Cresendo
in Hengelo.

Gemis
Hans Kraxner voelt het wel als een ge-
mis dat hij geen conservatorium oplei-
ding heeft genoten. "In mijn jeugd
was daar gewoon geen mogelijkheid
voor. Natuurlijk erg jammer. Dat bete-
kende voor mij keihard studeren. Di-
rekt na mijn komst in Vorden heb ik
bij de L.O.I. een schriftelijke cursus
muziektheorie gevolgd. Een ontzet-
tend harde leertijd.
De afgelopen vijfjaren heb ik praktijk-
lessen in dirigeren bij Piebe Bakker,
dirigent van het nationaal jeugdorkest
gevolgd. Met Piebe Bakker ben ik heel
Gelderland doorgetrokken en heb
daar bij de diverse orkesten veel opge-
stoken. Momenteel ben ik bezig met
het diploma bij de bond van orkestdi-
rigenten", zo zegt Hans Kraxner.
Hij zou dan ook dolgraag definitief
van zijn hobby zijn beroep willen ma-
ken. Momenteel wordt de helft van
zijn tijd ook daadwerkelijk door de
muziek in beslag genomen. Niet vol-
doende voor de dagelijkse boter-
ham. Om volledig in zijn levensonder-
houd te kunnen voorzien werkt hij
voor halve dagen bij een sleutelspecia-
list.

Jeugd boeien
Hans Kraxner'is van mening dat er
momenteel een sterke^itwikkeling
in de blaasmuziek gaan^K. "Weetje
wat het is. Je moet vooral de jonge
"spelers" proberen te boeien.
Vanzelfsprekend ook het publiek. Je
moet met de tijd meegaan", zo luidt
de visie van Hans. ^^
Een goed bewijs daarv^Pis bijvoor-
beeld de ontwikkeling bij de Vordense
muziekvereniging "Concordia" dat de
afgelopen twee jaar, sinds de komst
van Hans Kraxner, een duidelijke me-
tamorfose heeft ondergaan.
Hans Kraxner: "Wij spelen b.v. mu-
ziek van de Beatles e.d. Het lijkt ge-
makkelijk maar vergis je niet, juist "ge-
makkelijke" muziek is heel moeilijk te
spelen. Vergeet niet dat het publiek
verwend is met "prof muzikanten en
wij zijn maar gewoon amateurs.

Het is niet alleen de moderne muziek.
Neem Handel. Als blaasmuziek ook
erg mooi. Wel moeilijk om klassieke
muziek over te zetten naar blaasmu-
ziek", aldus Hans Kraxner.
Hij is blij dat zijn aanpak bij "Concor-
dia" aanslaat. We hebben dit jaar al
tien leden meer op het podium. We re-
peteren één keer per week. Daarbij
nog een aparte avond voor de leerlin-
gen.

Bovendien repeteer ik één keer per
maand apart met de verschillende
groepen uit het orkest. Op die manier
hoop ik het niveau op te krikken.
Let wel, "Concordia" zit nog lang niet
aan haar plafond, zo zegt de man uit
het land van de bergen.
Zelf leeït hij zich bijzonder graag uit
bij de boerenkapel "De Achtkastelen-
darpers" waar hij ook de dirigeerstok
hanteert.

AlSCheiQ
Henk Bulten, Harry Klein Ikkink en
Jan Nieuwenhuis hebben afgelopen
woensdag afscheid genomen van het
eerste zaterdag-elftal van Ratti. Resp.
6, 16 en 15 jaren hebben genoemde
heren in het eerste elftal gespeeld.
Afgelopen vrijdag namen Bart Over-
beek, Willerri K&ers en Jos Jansen af-
scheid van zondag 1. Jos Jansen gaat
elders wonen, terwijl Wim en Bart wat
lager gaan spelen.

Bart Overbeek heeft bijna 20 jaar in
het eerste zondag-elftal gestaan. Be-
halve dat hij blijft voetballen verzorgt
hij de training bij de jeugd.
Bloemen waren er van de collega's en
ook het bestuur had een attentie voor
de spelers, die Ratti zovele jaren heb-
ben gediend.

B radene/rommelmarkt Vordense
scholen voor "Cercimarante"
Op vrijdag 12 juni a.s. vindt bü de Chr. Basisschool en de Chr. Lhno
„'t Beeckland", beide gelegen aan Het Hoge te Vorden, een feestehj-
ke braderie/rommelmarkt plaats. Deze markt is een onderdeel van de
aktie voor "Cercimarante", een tehuis voor 50 lichamelijke en
geestelijke gehandicapte kinderen in het Portugese stadje Amarante.

Dit tehuis heeft een groot tekort aan
medicijnen, vitaminen, speelgoed,
boeken en hulpmiddelen.
De braderie/rommelmarkt wordt ge-
houden 's middags tot 's avonds. Al-
lerlei spullen, waaronder leerlingen-
materiaal, bloemstukjes en planten,
zijn er te koop.
Diverse attracties staan opgesteld,
zoals een 8 meter lange kegelbaan,
een "kop van Jut", een rad van avon-
tuur, enz. Er is zelfs een mogelijkheid
tot ponyrijden.
En vanzelfsprekend zijn er volop
drankjes en hapjes (bv. een barbecue)
aanwezig.

De Chr. Las Vorden zal waarschijnlijk
een demonstratie geven van schapen
scheren.
In het gebouw van de Chr. Basis-
school wordt door dhr. A.R. Montei-
ro, een medewerker van de "Stichting
Vrienden van Cercimarante", infor-
matie over Portugal gegeven.

De drie meewerkende scholen hopen
dat deze aktie een mooi bedrag zal
opleveren voor het belangrijke werk
van "Cercimarante".

Voor tijden zie advertentie in dit num-
mer.

Grote belangstelling en
medeleven met het gouden
priesterfeest Pater Alfons Seesing
Velen waren naar Vorden getogen om in de Christus Koningkerk hun
dankbaarheid en medeleven te tonen. Onder hen waren oud militai-
ren uit Indonesië waar hij als aalmoezenier werkzaam is geweest,
missie procureur broeder M art mus de Langen, zyn jongste broer uit
Californië die hij na 25 jaar weer mocht begroeten en uit Frankrijk
abbe Felix Seesing.

Mevr. Hammink, voorzitter van mis-
sie-ontwikkelings en vredesvraag-
stukkenwerk memoreerde in haar
toespraak terug ziende op 50 priester-
jaren dat Pater Alfons Seesing een
veelzijdig persoon is. Op de allereerste
plaats priester. U weet door uw rots-
vast geloof en vertrouwen in God, dit
overtuigende over tedragen, aan uw
medemens.

U inspireert en stimuleert daar heel
duidelijk in. Uw grootste zorg is en in-
zet is voor de minstbedeelden. Daar
leeft en werkt u voor.

Het missiewerk is vanwege u kundig-
heid op het lijf geschreven. Immers
om als missionaris te kunnen functio-
neren moetje wel kunnen schilderen-
timmeren-bouwvakker zijn. Maar ook
arts, tandarts, apotheker, schipper,
handelaar, koopma en leraar. Moge
het voor u een feest worden van er-
kennen, herkennen, warmte en
vriendschap.

Tijdens de viering zong het parochie
gemengde koor onder leiding van A.
Wissink de vaste gezangen uit de
"Missa in honorem Saentae Luciae"
van A. Botarzo opus 180.
"Ik ben dankbaar op de eerste plaats
ten opzichte van God, mijn ouders en
familie, vrienden en kennissen", aldus
Pater Seesing, die de predikatie hield.
Zonder de geestelijke en uw materiele
steun is dit werk niet mogelijk. Je kunt
je niet half inzetten maar je moet met
alles was je hebt beschikbaar zijn.

N a de dienst dankte Past. J. van Zeelst
de jubilaris voor zijn inzet en al zijn
werk. Hij hoopt dat er een nieuwe „Pa-
ter Seesing" aanwezig was die zijn
werk zou voort willen zetten. Hij wen-
ste hem alle goed en hoopte in zover
de gezondheid het toelaat, dat hij te-
rug zal kunnen gaan naar zijn missie-
gebied.
Vele vrienden en kennissen, feliciteer-
den de jubilaris na afloop van de
dienst in de parochiezaal. Vergezeld
van hun goede wensen.

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Bieflapjes met kmidenboter
Geroosterde bieflapjes waarbij wat kmidenboter, gemengde salade en
jonge voorjaarsgroente en kleine gebakken aardappeltjes worden gege-
ven bereid je in een ommezien terwijl het succes altijd groot is.
Reken voor 4 personen plm. 600 gram bieflapjes.

Roer in een kom 125 gram boter zacht en romig. Voeg er l eetlepel ci-
troen- of limoensap, l eetlepel fijngehakte peterselie, l eetlepel fijnge-
sneden bieslook en l theelepel fijngehakte bladselderij aan toe. Breng de
boter op smaak door er wat zout, peper uit de molen en eventueel en-
kele druppels Tabasco en Worcestershire saus bij te doen. Meng alles
goed en vorm er een rol met een doorsnede van 4 centimeter van. Ver-
pak de rol in folie en leg hem in de koelkast om op te stijven.
Maak de bieflapjes droog met keukenpapier. Wrijf ze in met wat grof ge-
malen zwarte peper en bestrijk ze met wat(olijf)olie. Rooster de bieflap-
jes onder een zeer hete grill in 6 min. aan weerszijden bruin. U kunt na-
tuurlijk ook de contactgrill of het eenvoudige ijzeren grilplaatje gebrui-
ken om de bieflapjes te roosteren. Vergeet dan niet om ook het metaal
waarop het vlees wordt gelegd te bestrijken met wat olie omdat het vlees
er anders aan vast blijft "kleven". Bestrooi de bieflapjes na het roosteren
met een beetje zout. Leg de geroosterde bieflapjes op een voorverwarm-
de schaal en leg op elk bieflapje een plakje kmidenboter.

Bereidingstijd: 5-10 minuten.
Energie per portie: ca. 2280 kJ (550 kcal).



Krato is druk aan het duimen

Bellen met Pelleboer en "duimen" dat zyn momenteel de bezigheden van de leden van de toneelvereni-
ging "Krato". De weersomstandigheden spelen een nog grotere rol dan de spelers en speelsters zelf. Voor
de organisatoren dan ook te hopen dat het zaterdagavond 13 juni hij de premiere van het openluchtspel
"Op 'n mooie dag in Mei" droog büjft.
Dit "buitengebeuren", een primeur voor Vorden wordt gehouden op de camping "De Goldberg" aan de
Larenseweg l te Vorden. Het blijspel wordt een week later op zaterdag 20 juni opnieuw opgevoerd, terwyl
Krato voor 30 juni nog een reservedatum achter de hand heeft.

Om l uur waren de eerste lopers ons
Raadhuis genaderd. Daar stonden
een 50-tal mensen te luisteren naar
mevrouw van Zandvoort die in Ach-
terhoeks kostuum op het bordes har-
monica zat te spelen. Het Raadhuis
was open, wandelaars en andere be-
langstellenden waaronder de burge-
meesters van Doetinchem en Zel-
hem, tweede-kamerlid en voorzitster
van de PSP Andrée van Es, Lucas
Reynders van Natuur en Milieu, Rin-
ze Zijlstra, Agrarisch voorman en
Cees Commandeur, vakbondsvoor-
zitter.
Mevrouw von Mengden-G.C.E. Frei-
frau von Heydebreck van roofvogela-
siel Wientjesvoort stond daar om de
prominenten onder de wandelaars
een aandenken aan hun Vordense
etappe te geven in de vorm van een
krentenbrood in de vorm van een vo-
gel, een bouwpakket voor een nest-
kast en een uittreksel uit het vogel-
boek van de Vogel werkgroep Vorden
en omstreken.
De Estafette die in de loop van bijna 2
weken gelopen wordt van Maastricht
tot Pieterburen (waar het zeehonden-
asiel is) aan de Waddenzee is georga-
niseerd door de Nederlandse vereni-
ging tot bescherming van Vogels.
De VW-Vorden trad op als gastheer
in de persoon van J.W. de Gruyter, ter-
wijl de heer J. van den Broek de gasten
die het kasteel van binnen wilden zien
ontvangen. De werkgroep "Leefbaar-
heid Vorden" had ook enkele verte-
genwoordigers gestuurd. Wij misten
tot onze spijt afgevaardigden van de
Gemeente Vorden.
Er is praktisch geen regen gevallen,
wel werd het op een gegeven ogenblik
zo dreigend, dat mevrouw van Zand-
voort met haar muziekinstrument
naar de ingang van de secretarie ver-
huisde.
Om 14.30 uur zouden de deelnemers
van de estafette, onderdeel Vorden-
Laren vertrekken; er was echter be-
richt gekomen dat enkele politici,
bang anders te laat te komen in Apel-
doorn een taxi hadden genomen. Het
werd 14.45 uur.
Pas om 17.30 uur was het traject, 15
km lang afgelegd; de wandelaars had-
den het verder droog gehouden. On-
derweg werden door een 50-tal etap-
pedeelnemers, waaronder l uit Laren
en een 1,0-tal uit Vorden druk contac-
ten gelegd. Bij de Eendracht werd er
nog op gewezen dat in de etagewonin-
gen aldaar door de gemeente en de
vogelwerkgroep 8 nestkasten voor
gierzwaluwen zijn aangebracht, met
medewerking van 'Thuis Best". Die
waren bedoeld als uitbreidingsmoge-
lijkheid van de kleine kolonie die in
het oude stationsgebouw huist. De ga-
sten waren meer dan verrukt over wat
Vorden te bieden had aan vogelzang
en landschapsschoon. Vooral het ge-
deelte dat over "De Bramel" en "Het
Enzerinck" in Vorden en dat over "De

Velhorst" in Lochem loopt, oogste be-
wondering. Toen de etappe afgelegd
was, heeft het hele gezelschap nog
even wat gebruikt bij "Het Langen-
bargh" en stapte doen, voor zover
men naar Vorden terugging in de ge-
reedstaande bus.

Vakantie-tijd...
Bikini-tijd
Nog maar enige weken en heel Neder-
land stort zich in de vakantie en uit de
kleren.

Badpakken weer in de mode?
De modettrent is dan wel weer het
eendelige badpak maar de al-oude bi-
kini's (en minder) zullen wel de over-
hand blijven houden en de badpakken
zijn zodanig gesneden dat er weinig
wordt verhuld. Reden voor veel men-
sen om nu, op het laatste nippertje,
nog iets aan overtollige kilo'tjes te
gaan doen.

Tien kilo of meer afslanken?
"Dat kan nog gemakkelijk en vooral
veilig met Malsovit-afslank-brood",
aldus Peter van Tiel die al 5 jaar erva-
ring heeft met "zijn" Malsovit. "Ieder
jaar om deze tijd is er een run op de
Malsovit-bakkers van mensen die
voor de vakantie nog wat kilo'tjes
kwijt willen, wij zijn daar al op voorbe-

Het Malsovit-brood is verkrijgbaar bij
Bakkerij van Asselt, Zutphenseweg te
Vorden.

Vordense
vrijdagsschilders
in de galerie van
de Bibliotheek
Gedurende de periode van 9 juni tot
en met 3 juli 1987 toont een groep
amateurschilders werk dat zij in
groepsverband gemaakt hebben.
Sinds 3 jaar komen zij iedere vrijdag
bijeen en schilderen dan gezamenlijk.
Er wordt geen les gegeven, maar waar
nodig geven ze elkaar aanwijzingen.
Met dit werk willen zij naar buiten ko-
men om anderen te laten zien met
hoeveel plezier en enthousaisme zij
hun hobby uitoefenen.
De technieken die gehanteerd wor-
den zijn gevarieerd: olieverf, potlood,
gouache en aquarel. Soms wordt-naar
voorbeeld van bekende schilders ge-
werkt, ook wel naar (eigengemaakte)
foto's of naar de natuur.
Het grootste gedeelte bestaat uit land-
schappen en stillevens.
De deelnemers aan de expositie zijn:
H. Aartsen, W. Bruigom, P. Geldof, J.
Haverkamp, A. de Jong, H. van der
Laan, A.M. Turfboer, G. Veldhuis, H.
v.d. Weij en R. v.d. Weij.
De tentoonstelling is geopend gedu-
rende de openingstijden van de biblio-
theek en gratis toegankelijk.

Programma
N.C.V.B.
De laatste avond van het seizoen werd
ingevuld door Mevr. Nel Benschop uit
Arnhem, die op een fijne wijze gedich-
ten voordroeg. Ook op sportieve wijze
werd het seizoen afgesloten nl. door
een fietstocht naar Zutphen te maken,
waar o.l:<^fen gids een stadswande-
ling werd^pmaakt en de Synagoge
werd bezichtigd.
Het programma 1987/1988 zal begin-
nen in september met ds. K.H .W.
Klaassensjaredikant in Vorden.
In oktob^^l Mevr. A. Blok-van Hil-
ten uit Warnsveld ons voorlichten
over Gezond Leven. Ze behandelt ve-
le facetten o.a. nachtrust, ontspan-
ning, juist eetgedrag, verantwoord
dieet houden, medicijngebruik enz.

In november zwerven we via dia's
door het mooie Montferland, o.l.v.
dhr. B. Rasker uit 's Heerenberg.
Na de Kerstviering en de Nieuwjaars-
bijeenkomst op 6 januari 1988 komt
op 18 januari Mevr. Litjens-Roessel
uit Doetinchem. Zij vertelt over haar
werk bij hetGerechtshofteNijmegen.
In februari (de jaarvergadering) wordt
het weer ouderwets gezellig met voor-
drachten, zingen en sketsjes door de
dames Vrieze en Boezekolk uit Dron-
ten. Na de Paasbijeenkomst in maart
praten we met mevr. Bremmer-Linde-
boom uit Enschede over de vrouw in
de samenleving, vroeger, nu en mor-
gen.
We besluiten het seizoen met dia's
met tekst over de oude gebruiken en
folklore in O. en N. Nederland door
dhr. en mevr. G.B. Grootjans uit Bor-
culo.

Verder staat er nog een dagreis naar de
Bloeiende Betuwe op het program en
als altijd een fietstocht of halve-dag
reisje. I.v.m. verhuizing heeft Mevr.
Bargeman-Jansen afscheid genomen.
Haar bestuurperiode heeft dus maar
kort geduurd.
Wij wensen alle leden een prettige va-
kantie en tot ziens in september.

Ballet en revue
door Muziekschool
De muziekschool regio Zutphen ma-
nifesteert zich in deze maand met 2
grote evenementen: Ballet en Mu-
ziek/Toneel.
De balletvoorstellingen worden gege-
ven op donderdagavond 11 juni en -
vrijdag 12 juni en zaterdagmiddag 13
juni in de Koggezaal van de Hanzehof
te Zutphen. Alle dansen staan in het
teken van een centraal thema en wel:
de regenboog. Na de middagvoorstel-
ling van de zaterdag zal er een af-
scheidsbijeenkomst zijn ter gelegen-
heid van het vertrek van de balletleid-
ster Mw. Ati Tromp-Meesters.
Precies een week later speelt zich een
voorstelling af van een muziekrevue,
die Park-Passages heet en geheel is ge-

schreven en geregiseerd door Hans v.
Wessel, docent aan de muziekschool.
Alle ensembels en zanggroepen "pas-
seren dan de revue" en hun optreden
wordt logisch verbonden door zeer
spirituele toneelsketches. Het geheel
speelt zich afin een park waar een mu-
ziektent staat.
Zowel op visueel als op auditief ge-
bied is er veel te genieten. De voor-
stelling wordt gegeven op donderdag-
avond 18 juni in het Dorpscentrum te
Vorden.

Stagiaires genoten
van weekend
Achterhoek
Met de beste wensen voor de toe-
komst en een welgemeend "tot weer-
ziens" vertrokken de buitenlandse
stagiaires zondagmiddag vanuit het
Dorpscentrum te Vorden weer rich-
ting stageadres.
De jongelui afkomstig uit zo'n 15 lan-
den zijn vanaf donderdag te gast ge-
weest bij de regio West Achterhoek
van Jong G eire. Vrijdag heeft het ge-
zelschap een bezoek gebracht aan
Madurodam. Zaterdagmorgen vond
er in het Dorpscentrum een gesprek
plaats met afgevaardigden van de
"Stichting Uitwisseling Studiereizen".

Een gesprek bedoeld om ervaringen
uit te wisselen over het verblijf op de
Nederlandse boerderijen en tuinderij-
en. Zaterdagmiddag werd een bezoek
gebracht aan het openlucht museum
in Arnhem.
Zaterdagavond was er in bar-bodega
't Pantoffeltje een feestavond gepland
waarbij de Vordense dansgroep "De
Knupduukskes" de buitenlandse ga-
sten vermaakte met een optreden.
Verder waren er play-back wedstrij-

den georganiseerd en was het disco-
team "Hard Centre" aanwezig.
Nadat de jongelui zondagmorgen in
de gelegenheid waren gesteld om
lekker lang in bed te blijven, werd er
zondagmiddag middels een gezamen-
lijke koffietafel in het Dorpscentrum
te Vorden afscheid genomen.

Alle leerlingen Lhno
't Beeckland
geslaagd
Op donderdagavond 4 juni jl. vond op
de Chr. Lhno 't Beeckland een bijzon-
der feestelijke diplomauitreiking
plaats.
Dit jaar bleken namelijk alle vierde
klassers geslaagd te zijn. De directrice,
mej. L.A. Nijhoff deelde in haar toe-
spraak mee, dat het de afgelopen 10
jaar al twee keer eerder gebeurd was,
dat niemand van de examenkandida-
ten gezakt was.
Dit jaar was zelfs 2/3 van de geslaag-
den in staat het verplichte vak Neder-
lands op C-niveau (gelijk aan Mavo-
C) te doen. Enigen van hen zullen de-
ze maand via de landelijke D-toets
(gelijk aan Mavo-D) zowel voor Ne-
derlands als Engels proberen hun di-
ploma nog meer waarde te geven.
In aanwezigheid van hun ouders wer-
den zowel de leerlingen als het perso-
neel van 't Beeckland, door de direc-
trice en de voorzitter van de Commis-
sie van Beheer van de school, met dit
resultaat gefeliciteerd.
De sfeervolle avond werd besloten
met een gezellig samen zijn, onder het
genot van een drankje.
De geslaagden zijn:
J. Addink, Warnsveld; E. Arendsen,
Vorden; M. van den Barg, Toldijk;
H J. Berenpas, Warnsveld; IJ. Derk-
sen, Hengelo Gld.; H. Dijkman, Vor-

den; J.G. Elkink, Vorden; S. Fransen,
Vorden; D.M.Ch. van Guilik, Zut-
phen; J.E.P. Hartman, Vorden; A.
Hulshof, Vorden; J.A.P. Jansen, Tol-
dijk; J.A. Kleijn, Vorden; G.H. Klein
Bramel, Baak; M. Koops, Eefde; J.E.
Kornegoor, Vorden; A.W. Maalde-
rink, Toldijk; S.M. Moolenaar, Vor-
den; M.D. Pijpers, Vorden; M.Roeter-
dink, Vorden; E. Staal, Vorden; D.F.
Valster, Vorden; J. van de Vliert, Tol-
dijk; I.E. Westendorp, Lochem; M.
Beenen, Vorden; A.E.D. van den
Berg, Hengelo Gld.; E. Biljardt, Zut-
phen; A.W. Eggink, Vorden; S. Geur-
kink, Hengelo Gld.; I.G.M. Geurts,
Hengelo Gld.; D.H. Groot Roessink,
Hengelo Gld.; A. Groot Tjooitink,
Baak; C.I .F. Haverkamp, Hengelo
Gld.;M.Hiddink,HengeloGld.;F.G.
Imhoff, Hengelo Gld.; M.W.A. Jans-
sen, Vorden; S. Jorna, Hengelo Gld.;
Th J.M. van der Kolk, Warnsveld;
E.H. Ligtlee, Hengelo Gld.; R.M.
Meijerink,HengeloGld.;DJ.Roeter-
dink,HengeloGld.; E. Scholten, Hen-
gelo Gld.; J.W.M. Schutten, Hengelo
Gld.; J. Spaargaren, Zutphen; G.B.
Tekelenburg, Keijenborg; M. Ver-
beek, Zutphen; H.W.E. Walgemoet,
Hengelo Gld.; J.A. Wentink, Hengelo
Gld.; J.D. Wesselink, Hengelo Gld.

Adverteren kost
geld-

Niet adverteren
kost meer

geld!!!

OTTEN WIJST
DE WEG

„Op naar Halle,
op naar OTTEN"

Op naar Halle, op naar OTTEN!
Als u tenminste meubels van topkwaliteit
wilt zien. Want dan bent u aan het goede
adres. Meubels te kust en te keur, in vele

modellen en met een ruime keus in bekleding.
Allemaal meubels van europees eiken, blank

of gekleurd in de tint die u graag wilt.
Bankstellen, losse fauteuils, kasten, tafels,

eethoeken, enzovoorts, enzovoorts.
Zó uit de fabriek, voor u, tegen lage prijzen!

Bekleding naar uw eigen smaak. Of dat nu
leer, draion, wollen mohair, lamoes of skintex
is. De bekleding kunt u zelf kiezen, ook waar

het kleur of dessin betreft.
Als u bij OTTEN een nieuw bankstel koopt,

geeft hij een leuke prijs voor uw oude!
En hebt u een bank of kast gevonden, die u

erg mooi vindt, maar die net te groot is voor
uw kamer: geen enkel probleem, OTTEN maakt

hem voor u precies op maat.
U gelooft het niet, als u het zelf niet gezien

hebt, kom dus kijken en koop bij OTTEN!
Voor iedere bezoeker is er een aardige attentie!

De verkoophal is bij de fabriek. Openingstijden:
maandags t/m vrijdags van 9.00 -18.00 uur.

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b*v*

ECHT ZWEEDS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Jogga Brod

Echte Bakker
VAN ASSELT

l WK, 18 VORDIN II L 1384

Voor al uw huisdieren,
dierenpension
"DE BRONSBERGEN"
Bronsbergen 10, Warnsveld
Tel. 05750-20934

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



Mam, we hebben gehoord dat er 17 juni feest is bij 't Pantoffeltje
omdat „De Rotonde" 25 jaar bestaat en hun zelf ook of zo.

Maar wij horen er weer eens niet bij en dat vinden we mooi hartstikke gemeen!
Maar nou trakteren ze zaterdagmiddag 20 juni vanaf 14.00 uur

alle kinderen van de kleuter- en basisscholen van Vorden op een lekker maar vooral
groot ijsje en dat... vinden we nou onwijs gaaf!

Te koop: slaapkamer a.b.
1.90x1.40 cm. golfplaten,
grasstrimmer, handga-
zonmaaier, Utina weide-
pomp en een kinderfiets
plm. 5 jaar.
B. Bargeman,
Wilmerinkweg 1, Vorden.
Tel. 1558.

me»
Televisie

reparaties
— direc»

naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

Wen naar Laren 56,
Zutphen. fel. 05 750-13313

Dorpsstraat 8
Vorder Te!. 05752-1OOc,

Nog voor de zomervakantie 10
pond eraf? Makkelijk met

Malsovit-afslank-
brood.

Malsovit wordt voor U gebak-
ken door:

Echte Bakker
VAN ASSELT

Wij hebben voor U,
karnemelk, boerenkaas,
gezonde zuivelprodukten,
kwark, yoghurt.
BOTER- EN KAASBOERDERIJ
IBINK, Arfmansteeg 1, Ruurlo.
Tel. 05735-1796, aan de weg-
Ruurlo-Lichtenvoorde.
Ook op de weekmarkt te Ruur-
lo.

Te huur: luxe bungalow (eig.
woning). 5-10 min. v.d. Efte-
ling, Biesbosch en Breda.
11-7 t/m 18-7; 8-8 t/m 15-8.
f450,- p.w.
Inl. H. BAAKMAN,
tel. 01626-4557.

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

Vordens Dameskoor

APPELTAARTEN -AKTIE

11-12-13 juni

Te koop: alle soorten

koolplanten

Zutphenseweg 64, tel. 1508

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

Te koop: afwasmachine.
Merk: Philips 2000 automa-
tic.
Tel. 05752-1759. , ,

Voor uw opleidingen naar

RIJSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

GEMEENTE
VORDEN

HINDERWET
terinzagelegging ontwerp-beschikking
(art. 24, lid 2. Wet ABM)

Op de secretarie van deGemeente Vorden ligt vanaf 12-
6-87 op werkdagen van 9-OOtot 12.00 uuren van 14.00
tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden in het
Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter in-
zage het-ontwerp van de beschikking op het verzoek van
de heer B.H. Fokkink, Wiersserbroekweg 8, 7251 LG
Vorden om vergunning tot het uitbreiden van de inrich-
ting meteen betonsilo voor mest opslag. Datum verzoek
21 januari 1987. Adres van de inrichting Wiersserbroek-
weg 8, kadastraal gemeente Vorden, sectie D, num-
mer! s) 1412.

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 onderde voordat soort in-
richtingen gebruikelijke voorschriften ter voorkoming
of beperking van gevaar, schade of hinder alsmede een
geluids- en een beplantingsvoorschrift.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht doorde
aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of monde-
ling bezwaar hebben gemaakt tegen het verzoek om
vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tij-
dig) in staat zijn geweest.
De bezwaarschriften moeten bij het gemeentebestuur
worden ingediend vóór 27 juni 1987.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gege-
vens van degene die een bezwaarschrift indient niet be-
kend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk te-
gelijkertijd met het bezwaarschrift bij het gemeentebe-
stuur worden ingediend.

Vorden, 11 juni 1987.

B urgemeester en wethouders van de gemeente Vorden
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Voor nadere inlichtingen Gemeentehuis Vorden, tele-
foonnummer 05752-2323, toestelnummer 42.

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van het be-
paalde in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning jo. artikel 50, lid 8 der Woningwet, medewerking
te verlenen aan de heer J.G.M. Berentsen, Hoetinkhof
243 te Vorden.
Zulks ten behoeve van de verbouw van de voormalig
klompenmakerij aan de Deldensebroekweg 19 alhiertot
dienstwoning t.b.v. het glazeniersbedrijf.

De op het bouwplan betrekking hebbende bouw- en si-
tuatietekeningen liggen vanaf maandag 15 juni a.s., ge-
durende één maand voor een ieder ter inzage ter secre-
tarie, afdeling Ruimtelijke Ordening (Koetshuis).
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder te-
gen genoemd voornemen schriftelijke bezwaren indie-
nen bij hun college.

Vorden, 11 juni 1987

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester, Mr. M. Vunderink

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 15 juni 1987, gedurende één maand,
voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inzage ligt
een ontwerp-herziening van het bestemmingsplan
"B uitengebied 1982", betrekking hebbende op het per-
ceel Deldensebroekweg 19 alhier.

Deze herziening beoogt de realisering van een dienst-
woning op genoemd perceel mogelijk te maken.
Gedurende de termijn van ter inzage legging iseen ieder
bevoegd zich schriftelijk met bezwaren tot de gemeen-
teraad van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA Vorden, te
wenden.

Vorden, 11 juni 1987

De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunderink

Rabobank
ook voor uw hypotheek

Onze rente-tarieven zijn nog steeds aantrekkelijk.

RENTE VANAF 6,4%
Ook rente vast tot 30 jaar, de zgn. RABO Rentestabiel-hypotheek.

f

Informeer vrijblijvend, wij verzorgen desgewenst
geheel gratis een hypotheekberekening, aangepast aan

uw persoonlijke situatie.

Huren of kopen:
Onze computervergelijking laat zien wat voor u het

aantrekkelijkst is.

Rabobank
GELD EN GOEDE R A AD

Kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond.
Tel. 05752-1888.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Jansen & gal
auto-schadebedrijf

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

HARMSEN
Burg. Galleestraat 52, Vorden. Tel. 05752-1486

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's
naar

WAPEN- EN SPORTHANDEL

ttttdi dotUnfftnJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

Gerrit Sprokkereefstraat 36.
7261 GM Ruurlo.
Tel. 05735-2560.

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advi-
seren. Bel voor een af-
spraak en wij komen
vrijblijvend bij U aan huis
met onze uitgebreide
kollektie meubelstoffen.

interieuradviseur

iefcrse
Hackforterweg19,

Wichmond.
Tel. 05754-517

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

l Zonnebloem- \
l pitten, §
| gebroken Soja i
i enSesamzaad i

o

't winkeltje in brood en banket

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



Eiken, appelbloesem en honing

Praatje over eiken meubelen, dan zal menigeen direkt denken aan donkerbruine, zware meubels. Meu-
bels die qua stijl indruisen tegen alles wat de trends in de woninginrichting op dit moment "voorschrijven".
Wie zo'n beeld nog voor ogen heeft, zit er toch naast, want meubels van eikehout zyn juist met hun tyd
meegegaan. De kleuren ervan /ijn duidelijk aangepast aan de voorkeur die het publiek nu heeft voor lich-
tere tinten en wat de stjjl betreft, geldt niet langer dat ze per definitie rustiek of niet modern zyn.

Licht en toch warm
Uitgesproken moderne eiken meu-
bels zijn met name te vinden in blank
gelakte uitvoeringen. Ze zijn tamelijk
strak en glad van vormgeving, zonder
tierelantijnen, maar stralen dankzij de
natuurlijke houtkleur wél warmte uit.
Moderne, blank eiken meubelen zijn
erg mooi te combineren met inte-
rieurstoffen in de modetinten (don-
kergrijs en zachtgeel en abrikoos,
waarmee het geheel iets zonnigs en
vrolijks krijgt.
En iets minder lichte kleur in eiken,
die heel aktueel is, wordt door meu-
bel-vakmensen omschreven als "ho-
ningkleur". Het gaat hier om lichtge-
kleurd eikehout, dat er een beetje uit-
ziet als blank eiken dat door ouder-
dom dieper van kleur is geworden.
Deze kleur vormt een soort tegenhan-
ger van geloogd grenen en wordt dan
ook met succes toegepast op meubels in
de nog steeds erg populaire, knus/ro-
mantische interieurstijl.
Een stijl die doet denken aan het leven
op het Engelse platteland aan het be-
gin van deze eeuw. Daarbij kunt u zich
buffetkasten met glazen ruitjes voor-
stellen, ovale salon- en eettafels, een
bureau met rolluik en houten stoelen
met spijlen. Sfeerbepalend voor deze
interieurstijl zijn verder (voor zitmeu-
bels en kussens) bontgebloemde stof-

fen waar veel roze in voorkomt, de na-
tuurlijke kleuren van pitriet, wol en
linnen, houten gordijnroeden en -rin-
gen, behang met een fijn bloemmo-
tief, enzovoort.

Vernieuwd klassiek
Sinds een paar jaar specialiseren ver-
schillende fabrikanten van klassieke
meubels zich in nieuwe kleurtoepas-
singen, als variatie op het bekende
bruin. De meubels zijn bijvoorbeeld
ook leverbaar in wit, grijs, grijsblauw
gelakte uitvoering of gelakt in een
kleur die „appelbloesem" wordt ge-
noemd en die het midden houdt tus-
sen wit, lichtgrijs en lichtgroen. Mode-
kleuren dus, toegepast op meubels
met de klassieke kenmerken van het
oudhollandse meubel. Met behulp
van speciale laktechnieken wordt in
de lakkleur een heel zachte schaduw
aangebracht (dit heet patineren), om
de kleur goed te laten rijmen met de
stijl van de meubels, die zodoende
een beetje antiek aanzien krijgen. De-
ze betrekkelijk nieuwe kleuren maken
ook heel nieuwe stoftoepassingen
mogelijk; modern gedessineerde
weefstoffen in pasteltinten komen
prachtig uit op een meubel in een van
bovengenoemde moderne, lichte
kleuren. Vooral jonge mensen, die iets
tussen modern en klassiek in zoeken,

reageren enthousiast op deze meubel-
stijl.

Traditioneel eiken
Ondanks al deze ontwikkelingen is en
blijft het traditionele eikehouten
meubel bij velen geliefd. Dat oerdege-
lijke, liefst massieve eiken in een diep-
bruine tint heeft nu eenmaal een be-
paalde charme die velen waarderen.
Oerdegelijk, ja maar niet meer zo vo-
lumineus. Want ook hier bestaat een
duidelijke tendens naar een wat slan-
kere vormgeving. Hierdoor, maar bij-
voorbeeld ook door de toepassing van

. vlechtwerk („webbing") en door het
gebruik van lichtere bekledingstoffen,
zien veel meubels er sierlijker uit.
Verrassende resultaten worden mo-
menteel trouwens ook bereikt door
een puur l^fciek eikehouten zitmeu-
bel te bekleWn met een moderne stof
in pastelkleuren.
Al wat "eiken" is over één kam sche-
ren, is dankzij de variatie in het aan-
bod onmoj^jk geworden. Wie nu
kiest voor^pen, verzekert zich dus
van een zeer ruime keus: ieder z'n ei-
ken stijl, zullen we maar zeggen.
Voor meer informatie of aanvraag van
een katalogus, Helmink Meubelen,
Zutphenseweg 24, Vorden. Tel. 05752-
1514.

Geslaagden
"De Graafschap"
Afdeling LEAO:
Aneela Bhoelai, Diane Boesveld, Ed-
win Broodman, Barbra Bruil, Marjo-
lein Burgerhout, Gremio Chotkan,
Marion Derksen,Erwin v. Dienst, Ma-
rianne Elderman, Angelique Eulink,
Michel Geerling, William Geerling,
Diana Gerritsen, André Groot Enze-
rink, Marco Grotendijk, Erik Gussin-
klo, Brigitte de Haas, Amanda Harm-
sen, Melanie Hartman, Yvonne v.d.
Heiden, Rob Heusinkveld, Daniëlle
Hoetink, Corrie Hofman, Peter v.
Huizen, Antoinette de Jager, Jeroen
Jansen, Karina Jansen, Carla Jaspers,
Petra Jonkers, Sandra Joseph, Robert
Kalthof, Karin Kamphorst, Gerdien
Klein Meulenkamp, Rob de Klerk,
Daniëlle König, Mireille Koster, Jo-
landa Lammers, Hermien Lentink,
Angelique Luykman, Vivi Mars, Mar-
cel Melkert, Angelique Meulenhoff,
Hilda Mul, Wilma Mulder, Marcel v.
Nieuwenhoven, Sandra Nieskens, Jo-
landa N ijhof, Ellen Pangemanann, Pe-
ter v.d. Pavert, Belinda Peters, Ellen
de Ruiter, Simone Schmidt, Jolanda
Scholten, Rody Schouten, John
Schrijver, Edwin Schut, Rita Spanjer,
Margret Stornebrink, Rob Teunissen,
Maarten v.d. Tol, Jan Veninga, Ri-
chard Vriezekolk, Margrit v. Walsum,
Angelique Wassink, Marion Weeg-
man, Monique Wieland, Dicky
Wiersma, René Wiskamp,Nathasje v.
Zon, Sicco Zijlstra, Antoon Fukkink.

Afdeling LMO:
Ayse Armut, Bas Boersma, Ruud
Bussink, Erna Fraas, Charlotte Groe-
neweg, Lammert-Jan Gijsberts, Dirk
Hunker, Angelique Klopman, Judith
Koks, Christiaan Matthews, Susanne
Remmers, Marieke Riefel, Angelique
Ie Roy, Frank Rutgers, Peter Stukker,
Bert-Jan Teunissen, Oscar Zoomers.

Met een aantal leerlingen wordt het
examen voortgezet.

Sponsorloop s.v. Ratti
bracht f 18.000,- op
De op Pinksterzaterdag door de Activiteitencommissie van de s.v.
Ratti georganiseerde sponsorloop bracht 18 mille in het laadje van het
bouwfonds voor het klubhuis. 64 deelnemers liepen afgelopen zater-
dag totaal 474 km voor hun vereniging. Voorzitter Hulsebos sprak na
afloop van een zeer geslaagde actie en kwam woorden tekort om /ijn
dank uit tespeken aan het adres van de lopers en sponsors.
Voorzitter Hulsebos beet zelfde spits
af. De openingsronde liep hij in 1.22
min.
Daarna ging de jeugd van start. De 12
pupillen liepen in drie kwartier liefst
f 1961,65 bijeen. Sylvia Sloetjes liep
daarvan f510,75 bijeen.
Negen C-junioren brachten het ver-
volgens tot een bedrag van f 994,30.
Oscar Overbeek was hier de hoogste
met f 242,-.
Twee A-junioren liepen f 134,85 bij-
een. De afdeling dames had vijftien
loopstersingezet. Liefst f4152,45 wis-
ten de dames in drie kwartier bijeen te
lopen.

De afdeling zaterdag had 11 leden
kunnen vinden om aan de loop mee te
doen. Het eindresultaat mocht er zijn.
Een bedrag van f3406,85 kon worden
bijgeschreven.
Aan het einde liep de groep waarin
Theo Beijen was opgenomen. Deze
groep trok er bijzonder hard aan. Het
eindresultaat mocht er zijn. f6619,95.
Theo Beijen (m.m.v. manager Nico
Lichtenberg) gaat bij zijn sponsors
f2957,90 incasseren.
Met het bedrag van de weddenschap-
pen leverde de loop totaal f 17.890,05
op.
Onderwijl reed ook Anton Peters zijn
rondjes(49) per fiets. Herwin Reintjes
en Wouter Mokkink deden dit per tan-
dem (31 rondjes).
De heren Antoon Heuvelink en Hans
Spithoven zorgden voor de nodige hi-

lariteit. Met hun kruiwagen deden de-
ze "old-Rattianen" het uitstekend.
Ook financieel. Liefst f 555,- kruiden
ze bijeen.
De barbecue was om vijf uur los. Al
met al een zeer geslaagde financiële
aktie voor de Kranenburgse klub. Po-
sitief werd ervaren hoezeer Henk Bul-
ten zich inspande. Afgelopen woens-
dag had hij als lid afscheid genomen
van Ratti, maar zette met zijn 35 ron-
den een klinkende prestatie neer. Joke
Roelvink uit Beltrum, medewerkster
van zaal Schoenaker, liep als niet-lid
zijnde een bedrag van 291,50 bijeen.
Hulde hiervoor.
Zij liepen de meeste rondjes: Pup.:
Rene Kamperman 25 rondjes; C-jun.:
Oscar Overbeek 31; A-jun.: Jan W.
Geurds 34; Dames: Ria Spithoven 29;
Zat.sen.: Henk Bulten 35; Zondag
sen. Mark Sueters 35.
Kleine en grote lopers en loopsters,
grote en kleine sponsors, samen heb-
ben julliev.een grootse prestatie neer-
gezet. Dit was: Kranenburg is zo.

Dammen
Pupillenviertal DCV
kampioen van Gelderland
Het pupillenviertal van DCV Vorden
is er zaterdag in geslaagd om kam-
pioen van Gelderland te worden. In
de eindstand eindigden zij gelijk met
DVD Doetinchem, zowel in wed-

strijd-als in bordpunten. De onderlin-
ge wedstrijd gaf hier de doorslag en
dat was 6-2 in het voordeel van DCV.
Eindstand: 1. DCV Vorden 10 punten
32 bordpunten; 2. DVD Doetinchem
10-32; 3. BDV Bennekom 9-32; 4.
DW Voorthuizen 5-16; 5. DES Lun-
teren 5-25; 6. DV Huissen A 3-18; 7.
DV Huissen B 0-3.

Het team bestond uit Frieda Meyer-
man, Mark Klein Kranenbarg, Anja
Bouwman, Marco Teunissen en Yvo
Baakman.

Onderlinge kompetitie
J. Masselink -Th. Slutter 2-0; G. Was-
sink - M. Voskamp 2-0; H. Hoekman -
T. Janssen 2-0; B. Rossel - G. Brum-
melman 1-1; B. Breuker - H. Graas-
kamp 0-2; H. Lenselink - J. Koersel-
man 0-2.
Komende vrijdag is de laatste kluba-
vond.

Familie Bongers
zaalvoetbalkampioen
Door in de finale met 3-1 van de fami-
lie v.d. Vlekkert te winnen, werd het
zaalvoetbalteam van de familie Bon-
gers zaterdag kampioen van Vorden.
De wedstrijden die in de sporthal 't
Jebbink door de zaalvoetbalvereni-
ging "Velocitas" waren georganiseerd,
hadden een spannend en sportief ver-
loop.
In poule A eindigde de familie Bon-
gers met zes punten op de eerste
plaats; 2. familie v.d. Vlekkert 5 pun-
ten; 3. familie Bouwmeister 5 punten;
4. familie Golstein 3 punten; 5. familie
Tijssen l punt.
Opmerkelijk was dat de familie v.d.
Vlekkert in de "voorronde" met niet
minder dan 6-0 van de familie Bon-
gers (de latere winnaar) won.
In poule B werd de familie Brunsveld
eerste met 6 punten; 2. familie Wa-
genvoort 6 punten; 3. familie Looman
4 punten; 4. familie Stokkink 2 pun-
ten; 5. familie Lenselink 2 punten.
In de strijd om de derde en vierde
plaats versloeg de familie Brunsveld
het team van de familie Wagenvoort
na het nemen van strafschoppen. De
wedstrijd eindigde nl. ifV2-2. Na afloop
reikte Velocitas-Vdorzitter Koos Ber-
genhenegouwen de

Politievaria

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Etampes. Jfc
J.A. Eulink 1; H. Boesvel™3,6; C.
Goedhart 4; D J. Swarthoff 5,9; D. de
Beus 7; H. Nijhuis 8; H. ter Beek 10.

Jeugdcompetitie:
Annegeer Hilferink 1,2; Antoine
Derksen 3,4,5,7; Ronny de Beus
6,8,9,10.

Wedvlucht Hank.
J.A. Eulink 1,6; H. ter Beek 2; GJ.
Wenneker 3; G. Arendsen 4; B.H. van
Londen 5; M. v. Nieuwenhuizen 7; A.
Bielderman 8; J.W. Bosvelt 9; DJ.
Swarthoff 10.

- Op dinsdag 2 juni 1987 is er bij de politie melding gedaan van diefstal vart hek-
palen en een slagboom, welke een bosperceel gelegen aan de Rommelerdijk
t.h.v. de gemeente-grens met Ruurlo hadden gestaan.
- Op woensdag 3 juni 1987 werd door de politie Vorden een verkeerscontrole
gehouden. Er werd gericht op autogordels gecontroleerd. Twee bestuurders
werden bekeurd van wege het niet dragen van de gordel.
- Op donderdag 4 juni 1987 werd er bij de politie aangifte gedaan van diefstal
van een bromfiets. De bromfiets is op woensdag 3 juni 1987 ontvreemd bij de
fietsenstalling van een supermarkt aan de Nieuwstad. Het betreft een blauw/
grijze Puch Maxi. Evt. getuigen worden verzocht contact op te nemen met de
politie.
- Op donderdag 4 juni 1987 werd een bestuurder van een bestelauto gecontro-
leerd door de politie. De bestuurder bleek niet in het bezit van een geldig rijbe-
wijs, waarvoor hij een bekeuring kreeg.
- Eveneens op donderdag werd de bestuurder van een personenauto gecontro-
leerd door de verkeersgroep der rijkspolitie Apeldoorn de zgn. witpetten. De be-
stuurder bleek een meertonige hoorn in zijn auto gemonteerd te hebben. De
hoorn moest gedemonteerd worden en de bestuurder kreeg een bekeuring.
- Op vrijdag 5 juni 1987 omstreeks 08.40 uur vond er op de Zutphenseweg te
Vorden een aanrijding plaats tussen een fietser en een vrachtauto. Beide be-
stuurders reden over de Zutphenseweg in de richting Zutphen. Toen zowel de
fietser als vrachtauto een geparkeerd staande auto wilde passeren kwamen zij
met elkaar in aanraking. De fietser raakte licht gewond.
- Op vrijdag 5 juni 1987 werd er een bromfiets uit het verkeer genomen voor
technisch onderzoek. De bromfiets bleek opgevoerd en de bestuurder kreeg
een bekeuring.
- Op zaterdag 6 juni 1987 omstreeks 22.30 uur vond er op de Ruurloseweg een
aanrijding plaats tussen een personenauto en een ree. De personenauto werd
licht beschadigd en het ree overleed.
- Op zondag 7 juni 1987 zijn er twee Vordenezen aangehouden door de politie
i.v.m. diefstal van een fiets, welke voor een café aan de Dorpsstraat gestald
stond. Na verhoor werden de knapen van respectievelijk 26 en 27 jaar heen ge-
zonden.

- Verder willen we nog even onder de aandacht tfrengen, nu al het natuur-
schoon weer begint uit te lopen: dat de eigenaren van heggen, bomen en/of
struiken er op toezien dat deze het uitzicht op kruisingen niet ontnemen. Te-
vens mogen deze de goede zichtbaarheid van openbare straatverlichting, weg-
wijzers en verkeerstekens niet ontnemen.

Ratti-pupillen
winnen
Polio-toernooi
Het jaarlijks door RKDEO te organi-
seren Polio-toernooi is dit jaar gewon-
nen door de E-pupillen van s.v. Ratti.
De eerste wedstrijd eindigde gelijk
(1-1) tegen Eibergen 2.
Vervolgens werd Neede verslagen. De
laatste wedstrijd tegen Rekken werd
gewonnen met 2-0.
In de halve finale Ratti tegen Eiber-
gen, welke wedstrijd doelpuntloos
eindigde. Maar door het beter benut-
ten van de strafschoppen en goed kee-
perswerk van Sander Roelvink ging
Ratti door naar de finale.
Tegen Eibergen E2 (eerder geëindigd
in gelijk spel) moest uiteindelijk blij-
ken welk team de sterkste was. In een
goed gespeelde wedstrijd won Ratti
overtuigend met 2-0.
Ter afsluiting van het seizoen gingen
de pupillen en C-junioren tweede
Pinksterdag naar de wedstrijd Twente-
Ajax.
Bij terugkomst was er een etentje bij
zaal Schoenaker, aangeboden door de
jeugdcommissie van Ratti.

WEEKBLAD CONTACT
GOED EN GRAAG

GELEZEN

Zaadbergen
Wie enkele jaren geleden door de omstreken van Vorden reed, kon
daar nog vele zaadbergen zien staan, die gebruikt werden voor de op-
slag van hooi, koren of stro. Ze werden ook wel hooibergen of kapber-
gen genoemd. In onze omgeving waren dat meestal éénroedige ber-
gen, ook wel paraplubergen genoemd. Vierroedige bergen werden by
grotere bedrijven soms gebruikt, maar meerroedige en tweeroedige
bergen zag men hier zelden.
De afdekking bestond oorspronkelijk
veelal uit stro, dat op het eigen bedrijf
beschikbaar was. Het kon wat meege-
ven en was lichter dan riet, zodat het
op- en neer bewegen van de kap ge-
makkelijker ging. Later zijn verschil-
lende soorten ̂ iifetoaatemal als be-
dekking toegepast, wat wel goedkoper
Was maar ook minder mooi.
Door de veranderde bedrijfsvoering
op de boerderijen zijn de kapbergen
niet meer nodig voor hun oorspronke-
lijk doel. Het gevolg daarvan is dat er
vele verdwenen zijn, of voor andere
doeleinden in gebruik zijn genomen.
Sommigen zijn daarbij in hun oor-
spronkelijke staat teruggebracht, met
dien verstande dat riet in plaats van
stro als dakbedekking is toegepast.
Riet is weliswaar zwaarder dan stro,
maar ook duurzamer en het op-en-

neer-bewegen van de kap is nu van
weinig belang meer.
De kapbergen vormen een aantrekke-
lijk onderdeel van de boerderijbebou-
wing en het is te hopen dat velen het
opknap-voorbeeld zullen volgen en
de nog aanwezige bergen in hun oor-
spronkelijk aanzien herstellen. Voor
zover nodig willen de Oudheidkundi-
ge vereniging Oud-Vorden, p/a Zut-
phenseweg 8 en de Werkgroep Leef-
baarheid, p/a Insulindelaan 18 alhier
gaarne van advies dienen.

Onder bepaalde voorwaarden worden
van overheidswege subsidies ver-
leend voor het opknappen van kap-
bergen. Inlichtingen daarover worden
op het gemeentehuis verstrekt. De be-
trokken ambtenaar is de heer G. Lim-
pers.

Vordens Mannenkoor, elke maandag repe-
titie in het Dorpscentrum.

Iedere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

Iedere maandagavond oefenavond majo-
rettegroepen Chr. Muziekver. Sursum
Corda in het Dorpscentrum.

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

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

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

ledere dinsdagavond repetitie muziek-
korps en drumband Chr. Muziekver. Sur-
sum Corda in het dorpscentrum.

Elke dinsdagavond training dansmariekes
van k.v. „De Deurdreajers" bij de „Olde
Smidse".

Woensdagavond oetcnavond Knupduuks-
kes in het Pantofieltje.

Iedere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofleltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

ledere zaterdagmorgen in het Dorpscen-
trum: Repetitie Nuts Blokfluit- en Melodi-
caclub.

ledere dinsdagavond badminton-competi-
tiewedstrijden Flash en iedere donderdag-
avond badminton speelavond, sporthal.

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

JUNI:
13 Openbare les Nutsblokfluitclub en

Melodica, Dorpscentrum
13 Buitentoneel Krato
18 Feestelijke ouderavond School

Het Hoge, Dorpscentrum
18 Uitvoering Muziekschool in het

Dorpscentrum
20 Buitentoneel Krato
23 Jaarlijkse gezellige bijeenkomst

Soos-Kranenburg
25 Feestelijke ouderavond School

Het Hoge, Dorpscentrum
30 Reserve-datum buitentoneel Krato

JULI:
3 Buurtfeest Deldense buurtvereniging
4 Buurtfeest Deldense buurtvereniging

4 Prettymarkt Zwem- en Poloclub

AUGUSTUS:
11 t/m 14 Fietsvierdaagse Jong Gelre


