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cDe Knupduukskes'
hebben Zweedse
dansgroep op
bezoek.
Maandagavond 12 juni kwam de Zweed-
se dansgroep 'De Lunds Studenters
Folkdanslag' per trein in Zutphen aan,
alwaar het uit 27 personen bestaand ge-
zelschap door gastgezinnen uit Vorden
werd afgehaald. Deze Zweedse dans-
groep uit het stadje Lunds ten noorden
van Malmo zal gedurnde vijf dagen bij
'De Knupduukskes' uit Vorden te gast
zijn. Met de begeleidng van de Vorden-
se groep gingen de Zweden dinsdag-
morgen 13 juni naar de Witte Wieven
van bakker Postel in Zwiep, 's Middags
werd een optreden verzorgd in het P.W.
Janssen Ziekenhuis in Almen. Dinsdag-
avond was er vanaf 19.30 uur samen met
de Knupduukskes een dansavond bij
camping 'De Goldberg'.

Woensdag werd een bezoek gebracht
aan het openluchtmuseum in Arnhem,
's Avonds is er een zogenaamd 'Ver-
broederingsfeest' in het PantofTeltje te
Vorden. Donderdagmorgen 15 juni
wordt er in Zutphen een stadswandeling
gemaakt, waarna de Zweedse dansers
's middags gaan klootschieten bij cam-
ping 'De Goldberg'. Vrijdagmiddag 16
juni wordt er een bezoek gebracht aan
het klompenmakersmuseum Sueters in
de Keyenborg. Voor vrijdagavond staat
er voor de Zweden samen met de Knup-
duukskes een barbecue op het program-
ma die eveneens bij de Goldberg wordt
gehouden.

Medler vrouwen op
stap
Op woensdag 17 mei werd er een fiets-
tocht naar Harfsen gehouden. We
brachten een bezoek aan het boerderijt-

je "t Leunk', waar Rikster Weber een
mooie collectie antieke en moderne sie-
raden te bezichtigen had. Deze werden
gemaakt van natuursteen en schelpen.

Er werd een kopje koffie gedronken en
na alles bekeken te hebben ging men
naar 'De Aanleg' in Almen waar de
middag besloten werd met een drankje
en pannekoeken. Op 6 juni was het jaar-
lijkse reisje, 's Morgens om half 9 ging
het richting Hattum waar een bezoek
werd gebracht aan het bakkerijmuseum
'Het warme land'. Alle drie panden wer-
den bezichtigd.

Aansluitend daarop bracht men een be-
zoek aan Anton Pieck. Daarna ging men
naar Lunteren waar een bezoek ge-
bracht werd aan de modeltuinen van
Rob Herwig. Na een rondleiding ging
het weer huiswaarts naar café-restau-
rant Eykelkamp waar tot slot een heer-
lijk diner wachtte.

NCVB

•1%V%V:A
• Telefoon gemeente: 05752-2323.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.

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

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

Wethouder Mr. M.A. V. Slingenberg:
donderdagmorgen volgens afspraak.

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

jjjjbPREEKUUR
i^WETHOUDER

AARTSEN

Wethouder Aartsen zal vrijdagmorgen
aanstaande om 11.00 uur chemisch afval
inleveren bij een chemocar op het
marktterrein. De grote Max Milieu zal
die dag ook op de markt rondlopen en
ballonnen uitdelen. De gemeente wil
met deze aktie benadrukken hoe be-
langrijk het is om klein chemisch afval
apart in te leveren.
Klein chemisch afval zijn chemische
stoffen, die in ieder huishouden vrijko-
men, bijvoorbeeld batterijen, spuitbus-
sen, medicijnen, verfresten, afgewerkte
olie en cosmetica. De hoeveelheden
klein chemisch afval per huishouden
zijn klein, de gevolgen voor het milieu
groot.
Een liter afgewerkte olie, dat in het wa-
ter geloosd wordt, maakt een miljoen
liter water ongeschikt voor drinkwater-
bereiding. Klein chemisch afval, dat in
de vuilnisbak terecht komt, verdwijnt
uiteindelijk in de lucht, de bodem of het
water. Hier kan het vervuiling veroorza-
ken.
9m de schadelijke gevolgen te beper-
ken, is het beter dat klein chemisch af-
val apart van het overige huishoudelijke
afval ingezameld wordt. De gemeente
biedt daarom de volgende mogelijkhe-
den om klein chemisch afval in te leve-
ren:
— gemeente depot, Enkweg 11 te Vor-

den; geopend op de eerste en de der-
de maandag van de maand tussen
16.00 en 17.00 uur;

— huis-aan-huis inzameling: tweemaal
per jaar. Hierover volgen binnenkort
nadere mededelingen.

ANDBOUW-
PLASTIC

Op 3 mei jongstleden is het landbouw-
plastic opgehaald. Dit jaar is 40 ton aan-
geboden. In vergelijking met vorig jaar
is er in 'oud Vorden' 6 ton meer opge-
haald.

Op donderdag 15 juni aanstaande is wet-
houder Aartsen niet in de gelegenheid
om haar wekelijkse spreekuur te hou-
den.

ERGADERINGEN
RAADS-

COMMISSIES
De commissies geven onder meer ad-
vies aan burgemeester en wethouders
over aan de gemeenteraad aangeboden
raadsvoorstellen tot het nemen van een
besluit. Zo nodig stellen burgemeester
en wethouders naar aanleiding van een
advies voorstellen nog bij of houden
deze aan. Ook kunnen raadsvoorstellen
ingetrokken worden. De leden van de
commissies zijn tevens raadslid.
De commissie voor algerrieen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 20 juni 1989
om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op
de agenda staan de volgende punten:

— voorbereidingsbesluit kern Medler-
Tol;

— nieuwe gemeenschappelijke regeling
voor het Streekarchivariaat Gorssel,
Lochem, Vorden en Warnsveld;

— aanvulling meerjarenprogramma res-
tauratie rijksmonumenten;

— vaststelling bestemmingsplan 'Vor-
den-Zuivelterrein 1988'

— vaststelling bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 1989, no 3';

— verwerving grond naast perceel Zut-
phenseweg71;

— verkoop grond aan de Insulindelaan;
— notitie burgemeester en wethouders

inzake omleiding doorgaand vracht-
verkeer; plaatsen van borden: 'verbo-
den voor vrachtauto's, m.u.v. be-
stemmingsverkeer'.

De commissie voor welzijn en'milieu
vergadert op dinsdag 20 juni 1989 om
20.30 uur in het gemeentehuis. Op de
agenda staan de volgende punten:
— beslissing op bezwaarschrift van de

Stichting Welzijn Ouderen Vorden;
— beslissing op bezwaarschrift van de

Stichting Peuterspeelzaalwerk Vor-
den.

De commissie voor financiën vergadert
op woensdag 21 juni 1989 om 19.30 uur
in het gemeentehuis. Op de agenda
staan de volgende punten:
— notitie over kengetallen en prestatie-

gegevens;
— notitie plaatsen borden 'verboden

voor vrachtverkeer';
— verwerving grond naast perceel Zut-

phenseweg71;
— voteren krediet voor de aanleg van 3

woonwagenstandplaatsen aan de
Overweg;

— verkoop grond aan de Insulindelaan;
— nieuwe gemeenschappelijke regeling

voor het Streekarchivariaat Gorssel,
Lochem, Vorden en Warnsveld;

— vaststelling plan voor nieuwe basis-
scholen 1990-1993.

Ook u kunt, indien u dat wenst, over de
onderdoen die op de agenda staan,
uw memig kenbaar maken. De raads-
stukken, tevens commissiestukken, lig-
gen ter inzage in de bibliotheek te Vor-
den en in de Rabobank te Wichmond.
Als u wilt inspreken, moet u dit voordat
de bebA|eling van de agenda begint,
aan de^Rrzitter of de secretaris van de
commissie meedelen. De mogelijkheid
om in te spreken wordt geboden voor-
dat de behandeling van het betreffende
agendapunt begint. De mogelijkheid
bestaat dat commissieleden u tijdens de
behandeling ervan vragen stellen. Ook
kan de voorzitter een tweede inspraa-
kronde invoegen.

SFALTEREN
GEDEELTE VAN

DEZUTPHENSE-
WEG

In verband met asfalteringswerkzaam-
heden op het gedeelte van de Zutphen-
seweg gelegen tussen de kruising met
de Strodijk-Mispelkampdijk en Addink-
hof, zal de rijbaan op dinsdag 20 juni
aanstaande afgesloten zijn. Doorgaand
verkeer zal door middel van borden
worden omgeleid.

^ALARMNUMMER!

06-77
NZAMELINGS-/

AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

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

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

De dames van de NCVB hebben het sei-
zoen afgesloten met een reisje naar El-
burg en Hattem. Onder meer werd een
bezoek gebracht aan de kruidentuin 'De
vier jaargetijden' en het Anton Pieck-
museum. Inmiddels heeft de afdeling
Vorden het programma voor het komen-
de seizoen ook reeds rond.

Op 19 september zal Pastor v.d. Berg uit
AJmelo een spreekbeurt houden over
het onderwerp 'het verwerken van een
verlies'.

Mevrouw A. van Zeeburg uit Tilburg
houdt op 17 oktober een lezing over 'Pro
Natura'. 21 November dia's en vertelling
door mevr. M.H. Teunissen uit Apel-
doorn over 'Een wandeling door Rome'.

Mevr. Zijlstra uit Apeldoorn verzorgt op
19 december een Kerstavond. 'Een lach
en een traan op de Henri Dunant', dat is
het onderwerp van Ds. J. Buitenhuis uit
Utrecht op 16 januari 1990. Aan de jaar-
vergadering op 20 februari wordt mede-
werking verleend door G.J. Hoornen-
borg uit Aalten. 20 Maart 'De zin en on-
zin van het lijden en het leiden van God'
door Ds. H. Westerink uit Vorden.

10 April Paasavond: Gedichten en
schetsjes door mevrouw Hendriksen uit
Drempt (in dialekt). Op 15 mei komt
mevrouw Schavemakers uit Lochem de
dames informeren over de vrouw in
Europa.

OPEN DAG
flöïOlZondag 18 juni zal op 74 CïBTogisch dyna-

mische en ecologische bedrijven een
Open Dag georganiseerd worden. Voor
Vorden en omgeving doet het biologisch-
dynamische bedrijf 'De Vijfsprong' mee.

'De Vijfsprong' is een ge^ngd bedrijf
van 15 ha. Er zijn 18 melkkoeien met
jongvee, varkens en schapen. De melk
wordt op het bedrijf zelf verwerkt tot
volle kwark. Voorts is er een kas van
1500 m2 waar diverse groentegewassen
verbouwd worden. De vollegronds
groenteteelt beslaat 2 ha en er is 3 ha
akkerbouw.

De overige gronden zijn weilanden. Er
wordt nu reeds 5 jaar biologisch-dyna-
misch gewerkt op 'de Vijfsprong'. De
produkten die het bedrijf tot nog toe
verlieten werden onder het 'Biodyn'
merk verkocht, hetgeen wil zeggen dat
het bedrijf nog in opbouw en omschake-
ling was. Dit seizoen echter is de Deme-
ter-licentie verstrekt door de Vereniging
voor Biologisch-dynamische landbouw,
hetgeen inhoudt dat het bedrijf volledig
biologisch-dynamisch werkt.

Om wat meer begrip voor deze zich
sterk ontwikkelende vorm van land-
bouw te verkrijgen, is deze dag bedoeld.
U kunt onder deskundige leiding het
bedrijf bezichtigen en er is tevens een
informatie-stand.

'De Vijfsprong' is tevens de basis voor
de therapeutische leef-werkgemeen-
schap van de Stichting Urtica. Door dit
samengaan van biologisch-dynamische
landbouw en gemeenschapsvorming
ontstaat een zinvolle invulling van het
dagelijkse leven.
Zondag 18 juni kunt u terecht op het
bedrijf aan de vijfsprong Reeoordweg-
Galgengoorweg en Enzerinckweg.

Lijst van geslaagden
voor het LHNO-
diploma 1989:
Yvonne Besselink, Steenderen Moni-
que Bijenhof, Vorden Marjan Bloemen-
daal, Hengelo Gld. Mieke Blok, Vorden
Sabine Derksen, Hengelo Gld. Marijke
Ellenkamp, Vorden Ingrid Franken,
Steenderen Saskia Geerdink, Zutphen
Sandra Giesen, Hengelo Gld. Karin
Goossens, Hengelo Gld. Riet Groot
Roessink, Vorden Wilma Hagen, Vor-
den Debbie Haverkamp, Hengelo Gld.
Renate Hekkelman, Eefde Martine
Hendriksen, Hengelo Gld. Silvia Hoe-
bink, Hengelo Gld. Bonnie Hoekjan,
Hengelo Gld. Gerda de Hoog, Zutphen
Bianca Jaaltink, Hengelo Gld. Sandra
Knoef, Eefde Jacqueline Koerhüis,

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENST EN
VORDEN
R K Kerk Kranenburg
Zaterdag 17 juni 19.00 uur Eucharistieviemg.
Zondag 18 juni 9.00 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 18 juni 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 18 juni 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens.

Kapel de Wildenborch
Geen bericht ontvangen

Geref. kerk Vorden
Zondag 18 juni 10.00 uur drs. P.W. Dekker;
19.00 uur drs. G.A. Westerveld, Apeldoorn.

Huisarts 17-18 juni dr. Sten-inga, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 17 juni 12.00 uur
'tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 17-18 juni G. Jelsma, Lochem, tel.
05730-51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
1132. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van 19.00-
20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor Kas-
tanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld.. tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink
15, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag van
13.00-14.00 uur in het wijkgebouw. Avond-
en weekenddiensten tel. 05750-29666. De
hoofdwijkverpleegkundige is eveneens bereik-
baar tijdens kantooruren, tel. 05750-29666.

Wichmond/V/erakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje hele maand juni mevr. Wol
ters, tel. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

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

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 17 juni 17.00 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 18 juni 10.00 uur Eucharistie-
viering.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 juni 10.00 uur ds. C. Bochanen.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 1 5555 - Brandweer tel. 2222, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 22201, b.g.g.
055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 - Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 05750-22201, b.g.g. 055-664455.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-

Hengelo Gld. Coby Kolkman, Vorden
Linda Kort, Steenderen Bianca van der
Lende, Hengelo Gld. Anne Lieftink,
Zutphen Lydia Meersma, Ruurlo Wen-
dy Meijer, Gorssel Natascha Meijer-
man, Hengelo Gld. Wilma Memelink,
Hengelo Gld. Herma Middelink, Hen-
gelo Gld. Anita Mulder, Vorden Linsey
Olthof, Zutphen Corana Oostendarp,
Hengelo Gld. Inge Pelskamp, Hengelo
Gld. Saskia Peters, Vorden Simone Pol-
man, Hengelo Gld. Ivonne Reesink,
Baak Helma Rood, Eefde Miranda Teu-
nissen, Steenderen Sigrid Teunissen,
Hengelo Gld. Esther Wolbrink, Warns-
veld Mariska Wolters, Eefde

lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kindenafdeling voor ouders en gezinsleden de
hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ
iedere avond 18.30-19.45 uur en op woens-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-Wichmond
St. Ludgerusgebouw: donderdag 15.15-
16.15 en 19.30-20.30 uur; zondag 11.00-
12.00 uur. .

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

Burgerlijke
Stand
Geboren:
Martin Garrit Jan Langwerden.

Gehuwd:
H.A.M. Waenink en G.F.B. Dekkers;
C. Bouwma en J. Jellema;
M. Menger en C.M. Quartel;
E. van Ravenhorst en M.A.R. Bouttel-
gier.

Overleden: Geen.



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

• ZONDAG 25 JUNI Vorden-
se Klootschietmarathon bij
café 't Zwaantje, Delden. Op-
gave en info uiterlijk 20 juni,
tel. 1328 en 3254.

• TE KOOP:
Ruime 4 pers. Caravan in re-
delijk goede staat. Moet e.e.a.
aan opgeknapt worden. D.J.
Janssen, Horsterkamp 27,
Vorden, tel. 05752-2214.

• TE KOOP:
Lada 1200 S, bj. '85, met
LPG. Wegens overkom pleet.
Bellen na 18.00 uur:
05752-6732.

• TE KOOP:
Veevoederbuik, 6 ton. G.J.
Bouwmeester, Onsteinseweg
9, tel. 6802.

• TE KOOP:
„Volop". Alle soorten kool-
planten, tomaten, sla, andij-
vie, rode biet, selderie, pe-
terselie en aster planten en
komkommer.
Bieslookpollen. Jonge ko-
nijntjes, Kleurdwerg en ca-
via's. D. Klein Geltink, Schut-
testraat 1, Vorden. Tel. 1498.

• TE KOOP:
Wiel met nieuwe band voor
lelijke eend, f 45,-. 2 heren-
fietsen, laag model f 100,-
enf 150-, tel. 05752-1961.

• TE KOOP:
Aardbeien op bestelling. H.
Weenk, Schuttestraat 12,
Vorden, tel. 05752-6659.

• WIE WIL MIJN Tuin onder-
houden? Enige ervaring ge-
wenst. Tel.: 05752-2647,
donderdagavond en vrijdaga-
vond na 18.00 uur.

• TE KOOP:
i.z.g.st. Renault 5 Diesel, bj.
1987, km.st. 60.000. Bestel
uitvoering. Tel. 05735-3144.

• 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.

• ZONDAG 25 JUNI Vorden-
se Klootschietmarathon bij
café 't Zwaantje, Delden. Op-
gave en info uiterlijk 20 juni,
tel. 1328 en 3254.

• VERHUISD van Strodijk 8
naar P. van Vollenhovenlaan
13 fam. G.J. Mennink.

CDA
15JUNIA.S.

EUROPESE VERKIEZINGEN.
U GAAT TOCH OOK STEMMEN?

Zorg er voor dat uw Nederlandse stem ook in
Europa wordt gehoord. Mocht u niet zelf in de
gelegenheid zijn, u kunt ALTJJDb\\ volmacht
stemmen.

WEET U MET HOE DAT GAAT?
Wij helpen u graag.

HEEFT U GEEN VERVOER NAAR HET STEMBUREAU?
Ook dat kan door ons worden
geregeld.

IS UW OPROEPKAART ZOEKGERAAKT?
Bij het stembureau kunt u,
onder vertoon van een legitimatie-
bewijs, een nieuwe vragen.

MOEILIJK? Belt u dan een van onze telefoon-
nummers: 6767 en 1787.

Horecabond FNV
heeft LOONKONTROLE op

dinsdag 20 juni a.s.
van 14.00 tot 20.00 uur

in het IJSSELPAVILJOEN
IJsselkade — Zutphen

Zowel leden als niet-leden
zijn van harte welkom.

Trakteer vader eens
op een etentje

Compleet menu
vanaf f 19,75

of bestel een heerlijke verse

Salade
vanaf f 5,- p.p.

de Rotonde
Kerkstraat 3 - Vorden - Tel. 05752-1519

Wij wensen alle vaders een
prettige en smakelijke Vaderdag

De handigste kado's
voor pa.
o.a. gereedschappen,
tuinmeubelen, etc.

Vaderdag geschenken
dan aan

barèndsen.
Zutphenseweg 15 - Vorden - Telefoon 05752-1261

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 15,16 en 17 juni

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Aardbeien

ca. 500 gram

2,95

MAANDAG
19 juni

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
20 juni

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
21 juni

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. / O soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

XNIN KERS

Geef vader een taart,
hij is het waard!
Maar dan natuurlijk een taart
van de bakker die zelf bakt...
Oplaat!

WEEKENDAANBIEDING:

Slagroom f Mokka Snitt van6,25V00r 5,75
Ontbijt of Kandijkoek 50 et voordeel

Appelflappen Ot Carree's SM™4betalen

Krenten „i Rozijnenwegge NU 3,— perpak

WARME BAKKER

iPLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,75

WEEKEND SPECIALITEITEN

DIVERSE SOORTEN SALADE
VERS UIT EIGEN SALADE KEUKEN

LEKKER FRIS - LEKKER ANDERS

Slavinken
Studenten steaks

5 halen

4 betalen

WORSTMAKERIJ

Zure Zult
MI .mi O,/9

Boterhamworst
IOO gram 0,89

MAANDAG + DINSDAG

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

magere Lende la pJ6S
500 gram 9,90

Hawaiï burgers

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDING

Verse worst
fijne 1 kito 7,95

grove m, !

Speklapjes
1 1 8,45

per 1 00 yriim 1,79
Bami of Nasi i KHO 6,25

Babi pangang soo gram 6,25

denken

Op de door muziekvereniging
CONCORDIA verkochte Anjerloten
is één geweldige prijs gevallen
af 1.000- op lotnummer24420.

Het Bestuur

a.s. zondag
het

Openingsconcert
van de Vordense VW

met medewerking van:
het Vordens Mannenkoor en
Muziekvereniging „Concordia'

Aanvang 12.00 uur

Bij Kasteel Vorden
en bij slecht weer bij
Hotel Bakker.

Weekaanbieding

Blenzo damesmuilen van 28,95 nu 19,-
Blenzo herenmuilen van 29,95 nu 25,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Vaderdag is de dag
voor een merksigaar

kom daarom van de week eens bij
ons binnenlopen, om zo'n goeie
sigaar voor vader te kopen.

o.a. Oud Kampen
Balmoral
Heeren van Ruysdael
Corps Diplomatique

tot ziens bij uw
Sigarenspeciaalzaak

Braam
Burg. Galleestraat 10A — Vorden
Tel.: 05752-3260

b;



Met dank aan God en met
grote blijdschap geven wij u
kennis van de geboorte van
onze zoon en broertje

MARTIN GARRIT JAN

Roepnaam:

Martin

Dik, Zwennie,
Renske en Rob
Langwerden

4 juni 1989.
Lankhorsterstraat 28.
7234 ST Wichmond

Op 12 juni 1989 is ons doch-
tertje en zusje geboren.

Haar naam is

Renske

Jan, Margreet en
Simon Bargeman

Hoetinkhof 37,
7251 WLVorden

Voor de vele blijken van me-
deleven, ons betoond na het
overlijden van mijn geliefde
man, onze zorgzame vader en
opa

Tennis Roeterdink
betuigen wij u onze oprechte
dank.

B.J. Roeterdink-
Oudenampsen

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juni 1989.
Zomervreugdweg 1

Voor uw belangstelling en
deelneming ons betoond na
het overlijden van onze lieve
moeder en oma

Johanna Kuypers-
Jansen

betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Jan en Henny Kuypers
Rieki Kuypers

Johan Benérink
en kleinkinderen

Vorden, juni 1989

Dr. Dagevos is
met vakantie van
17-6 t/m 9-7

Mensen wier achternaam be-
gint met A t/m K kunnen te-
recht bij dr. Sterringa, tel.
1255 en L t/m Z bij dr. Haas,
tel. 1678.

OOK IN DE
GLASBAK

Flessen doet u er al in.
Maar waarom de glazen potjes
niet? Want glas is glas en dat kan
allemaal de glasbak in.

Gl ASBAK
Bedankt namens

glasbak, reinigingsdienst
en natuur.

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

Elke dag, vers geplukte aard-
beien voor consumptie en
diepvries.

Kwekerij Hendriks
Uilenesterstraat 15

Keijenborg, tel. 05753-1395.

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

qe> juwelier
siemerink
oo opticien
,zutphenseweg 7 - vorden

Hans Pardijs
en

Jolanda Broekman

gaan trouwen
op donderdag 22 juni 1 989
om 1 0.30 uur in het gemeentehuis
te Vorden.

De kerkelijke inzegening van ons
huwelijk zal plaats vinden om
1 4.45 uur in de NH Kerk
te Vorden.

Receptie van 1 6.00 tot 1 7.30 uur
in 'De Herberg', Dorpsstraat 1 0
te Vorden.

Ons adres blijft:
Mosselseweg 4a,
7251 KT Vorden

(*
Op maandag 19 juni
hopen wij samen met onze kinderen
en moeder ons 25-jarig huwelijk
te vieren.

Toon en W/7/y Meenink

Gelegenheid tot feliciteren
van 15.00 uur tot 16.30 uur
in zaal 'Concordia', Raadhuisstraat 36
te Hengelo Gld.

juni 1989.
7255 LC Hengelo (Gld.)
Lankhorsterstraat 23

Donderdag 22 juni a.s. hopen wij
met onze kinderen en kleinkinderen
ons 55-jarig huwelijksfeest
te vieren.

G. Dimmendaal
L. Dimmendaal-Hilhorst

U kunt ons feliciteren
van 14.00-16.00 uur in
café 'De Luifel', Dorpsstraat 11
te Ruurlo.

juni 1989.
Sarinkdijk 1
7251 MV Vorden

Voor Vaderdag
bij

Achter-
hookse

metwöskes
van

Herman
van

Velzen

FIETSVIERDAAGSE

Dorpsstraat 10 - Vorden

VRTC organiseert voor de 10e keer

FIETSVIERDAAGSE
19 t/m 22 JUNI

2e avond verloting (gratis)
ca. 21.00 uur

HOOFDPRIJS: V? varken

Inschrijven: maandag/dinsdag 18.15 u.
START: 18.30 u.

ELKE AVOND: hapje en drankje

De VVD staat open voor
ieders mening

EUROPESE VERKIEZINGEN
Stem DONDERDAG 15 juni a.s.
LIJST 3

Bel voor vervoer of volmacht:
mevr. A.J. Mulderije 05752-3254,
H.A. Bogchelman 05752-2354 of
mevr. H. Klein Lebbink 05754-617

Heden werd plotseling uit ons midden weggenomen
mijn innig geliefde man, onze zorgzame vader, schoon-
vader en fijne opa

Jan Bijenhof
echtgenoot van Gees Breuker

op de leeftijd van 71 jaar.

G. Bijenhof-Breuker

Wim en Rieki
Richard, Monique

Gerke en Johan
Sandra, Ronald

Geert en Anja
Janneke, Lizzi, Kim

Dries

13 juni 1989
Hoetinkhof 79
7251 WK Vorden

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen vrijdag
16 juni van 19.00-19.30 uur in het uitvaartcentrum
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden zaterdag 17
juni om 12.00 uur in het crematorium Slangenburg,
Nutselaer 4 te Doetinchem.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 11.15 uur.
Na de plechtigheid is er eveneens gelegenheid tot con-
doleren in de ontvangkamer van het crematorium.

Heden is geheel onverwacht uit ons midden weggeno-
men onze lieve broer, zwager en oom

Jan Bijenhof
echtgenoot van G. Bijenhof-Breuker

Vorden: A. Bijenhof-Ter Beest
A. Bijenhof

Waddinxveen: M. Hakkenbroek-Bijenhof
L. Hakkenbroek
J.J. Mals

Neven en nichten

Vorden, 13 juni 1989

UITVAART
VERZORGING || VERZEKERING

zonder meer ti zorg minder

Orn u nog sneller van diefist te zijn,
kunt u ons öè^nummer belten:

06-8212240
Móriuta, óofc in «w vvöonpJiaats dag en nacht té ontbieden

Uw meubels
versleten? S
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

DAT WORDT SMULLEN Ü& WEEK!
Dit weekend extra voordelig:

Kip-Napoli 100g 1,49
heerlijk bij rijst, mie of macaroni!

Voor het weekend recept:

Varkensfrikandeau
500 gram 6,98

T^ ~T~ ~r ^^ ^r>ffj

SPECIAL

Filet Courgene
100 gram 1,95

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

TIP voor do Boterham:

Gebraden gehakt 100 g 0,98

Gebraden gehakt met
champignons 1 oo g 1,15

Provencaals gehakt 1 oo g 1.15

[ maandag: Speklappen p. kg 6,98

dinsdag: Verse worst 500 g 4,98
Runderworst soo g 5,98

woensdag:

Gehakt h.o.h. soo g 4,98
Rundergehakt soo g 5,98
mmmmmmmmmm

EXTRAATJE VAN DE WEEK

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

Verwen vader zondag met deze
lekkere Gebak strik die is
GESTRIKT VOOR VADERDAG!

ECHT...JE PROEFT T!
echte bakker

VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL 1384

18 JUNI

l
oo

Tip voor

VADERDAG
4 Verstelbare Hartman

terrasstoelen

4 Inzetkussens (extra hoog)

Terrastafel 0 100 cm Hartman
volkunststof (met stelpoot)

als 9-delige set
VADERDAGPRIJS:

18 JUNI

oo

HELlNK
ZUTPHENSEWEG 24 -VORDEN -TEL 1514

9, 7234 SG Wichmond. Fel O
!9, Wcimsvckl. tul 05750 21)132

MOEZELVAKANTIE

- Te huur CARAVANS met
grote voortent

— Volledig huishoudelijk in-
gericht

- In het prachtige MOEZEL-
DAL in Duitsland

— Op Camping Pommern
— 8 km van Cochem
— Gunstige All-In prijzen
— Door omstandigheden nog

enkele weken vrij

fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AXZELHEM
08342-1548

DANCKAERTS • Modevakschool

T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135, 7203 AG Zutphen

voor:

— lessen in knippen en naaien voor
beginners en gevorderden.

— patroontekenen, naar eigen maten

— opleiding tot costumière en
coupeuse: alles op het gebied
van kleding tekenen en maken.

Voorinformatie en opgave.
Tel. 05750-16204



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

Markt Vorden

A r ie Mink, Uw warme bakker
op de markt te Vorden

Jan van Aart van Jan de Bakker

10 Reuze gevulde koeken metamande/5,50
75 CENT PER STUK

/ pakje Witte of bruine bollen 1 ,25

van normaal f 3,- voor 2,—

Voor je
complete

zomer
out-

fit

VADERDAG
Natuurlijk..en echu Jagerskijker
in de betere merken:

met hard gecoate lenzen.

Optisch van hoge klasse, vanaf T «JU,—

Marte
»Uidi docltnfftndl

Zutphenseweg 9 - VORDEN - Tel. 05752-1272

en lel*end dakjs e*n

Ergens in het dak zit een zwakke plek
waardoor elke regendag water naar
binnen drupt. Zo'n klein lek kan groot
geld kosten! Over een aantal jaren is
het houtwerk verrot en komen er kost-
bare reparaties. Wie vermoedt dat er
iets mis kan zijn, doet er goed aan ons
even te bellen. We komen vrijblijvend
langs en bekijken en overleggen dan
met u hoe dat gat in uw portemonnee
kan worden gedicht.

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fonsjansen
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

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld) Tel. 05753-1374. Privé'2830
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GEMEENTE
VORDEN

-yilî y -̂

Hinderwet terinzagelegginf^feschikking
(art. 31, lid 2 Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf
16-6-1989 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en
van 14.00 tot 16.00 uur, behaMUe vrijdagmiddag, als-
mede op de maandagavondenBr het Dorpscentrum te
Vorden van 18.00 tot 21.00 uur ter inzage de beschik-
king op het verzoek van:

1. dhr. J. de Greeff, Koekoekstraat 19, 7233 PB Vie-
rakker om een vergunning tot het uitbreiden van de
bestaande inrichting met een afgedekte mestkelder
voor de opslag van rundvee- en fokzeugenmest,
adres inrichting Koekoekstraat 19;

2. dhr. H.J. Eggink, Kostedeweg 7, 7251 MZ Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een fokvarkensbedrijf, adres in-
richting Kostedeweg 7;

3. dhr.A.J.Vruggink, Riethuisweg 4, 7251 RC Vorden
om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende
vergunning voor een varkensfok- en mestbedrijf,
adres inrichting Riethuisweg 4;

4. Werktuigenvereniging 'MEDO B.V.', Onsteinseweg
2, 7251 ML Vorden om een nieuwe, de gehele in-
richting omvattende vergunning voor een werktui-
genloods, een herstelinrichting en een opslagplaats
voor gewasbeschermingsmiddelen, adres inrich-
ting Onsteinseweg 2.

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
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is de ver-
gunning verleend onder de voor dat soort inrichtingen
gebruikelijke voorschriften ter voorkoming of beper-
king van gevaar, 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

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

redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwa-
ren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afde-
ling voor de Geschillen van bestuur van de Raad van
State en in tweevoud worden ingediend binnen een
maand vanaf de datum van tervisielegging van de be-
schikking, enwel 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 periode van een maand wor-
den gericht aan de voorzitter van genoemde afdeling.
Een niet terstond van kracht verklaarde beschikking
wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

6 juni 1989

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

interieuradviseur

Voordelig?
n33r... of laat het ons eens voorrekenen!

Eén telefoontje en wij komen echt vrijblijvend bij u langs.

Of komt u geheel vrijblijvend eens
binnen in onze winkel in Warnsveld.

Voor complete
woninginrichting

interieuradviseur
m

Wichmond - Hackforterweg 19 - Tel. 05754-517
"aai Warnsveld - Rijksstraatweg 39 -Tel. 05750-26132

OPENINGSTIJDEN WINKEL: 9.00-12.30 uur / 13.30-18.00 uur. Maandagmorgen en woensdagmiddag gesloten.
Zaterdag open tot 16.00 uur. VRIJDAGAVOND KOOPAVOND TOT 20.00 UUR.

wt| hamen
d* mmat nemen

wt)nnt«n
M|uthult

^B§8&(d&U>A"

/,

HEREN PANTALONS
Op alle wol/terlenka en katoenen pantalons geven

10% KORTING
HEREN OVERHEMDEN
Met korte mouw en in diverse strepen en dessins.
Tuunteprijs 24,95 ^ "̂
VADERDAGPRIJS l /

HEREN ZAKDOEKEN
Set, per 3 stuks verpakt.
Bij ons nu reeds vanaf
VADERDAGPRIJS 3,95
SPIJKERBROEKEN
In bandplooi of recht model. Merk AKMO.
Tuunteprijs is 45,—.

VADERDAGPRIJS 35,-

HEREN TRENCHCOAT
Een zeer uitgewerkte regenjas die normaal bij ons
119,95 kost.
VADERDAGPRIJS

UNI T-SHIRTS
100% katoen in diverse uni kleuren. De Tuunteprijs
is 19,95. 4 |T
VADERDAGPRIJS 2 stuks slechts l O/™

HEREN SPORTSOKKEN
In uni of met motief.
Tuunteprijs is 3 voor 1O,—
VADERDAGPRIJS 3 voor 7,50
SEAHORSE BADLAKENS
Zware en velkleurige zachte badstof en een zeer
royale maat: 90x160 cm. Winkelprijs 39,95.
Tuunteprijs 29,95. 1 Q
VADERDAGPRIJS l x/

VERWEN VADER EN BETAAL OOK
NIET TEVEEL

LOOP DAAROM EVEN BIJ ONS BINNEN
en verdien veel geld.
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Donderdag 15 juni 1989
51e jaargang nr. 11

G. Dimmendaal en
L. Dimmendaal-Hilhorst
55 jaar getrouwd

Het is donderdag 22 juni precies 55 jaar
geleden dat Gradus en Dina Dimmen-
daal elkaar het ja-woord gaven. Ter gele-
genheid van dit jubileum geven zij een
receptie en een kleine bruiloft in zaal 'De
Luifel'.

Gradus (78 jaar) en Dina (77 jaar) wonen
al — in goede gezondheid - 55 jaar aan de
Sarinkdijk l, een zijweg van de route
Ruurlo-Hengelo. Dina heeft destijds een
stukje grond gekregen van haar vader.
Gradus, timmerman van beroep, heeft
toen samen met zijn broer er een huis op
gebouwd. Het jonge paar startte met een
klein gemengd bedrijf, waarvan de mees-
te werkzaamheden gedaan werden door
Dina. In het begin van hun huwelijk
werkte Gradus in een timmerfabriek in

Zutphen. In die periode heeft hij heel
wat kilometers met de fiets afgelegd. La-
ter werkte Gradus in de nieuwbouw
overal in de wijde regio. Dat hij een uit-
stekende vakman was, bleek wel uit het
feit dat hij de laatste tien jaar voor zijn
pensioenering werkzaam was voor Mo-
numentenzorg als werknemer van de fir-
ma Woudenberg. Kerken, kastelen en
oude huizen heeft hij helpen restaure-
ren. "Het was soms wel zwaar werk, voo-
ral met de zware oude balken, maar de
verdiensten waren goed", zegt Gradus.
Toen hij 64 jaar was werkte hij aan de
kerk in Lochem, het laatste karwei van
zijn loopbaan.
Het jubilerende echtpaar heeft 4 kinde-
ren (2 jongens en 2 meisjes) en 9 klein-
kinderen. Gradus was tien jaar bij Sur-

sum Corda, maar omdat zijn stem min-
der was geworden was hij genoodzaakt
het koor de rug toe te keren. Dina zingt
nog steeds bij deze vereniging. Beiden
zijn lid van de Bejaardenvereniging
Ruurlo. "Het bes.tuur doet veel voor de
bejaarden, wij genieten van iedere mid-
dag die^eorganiseerd wordt", aldus
Dina.

Beiden besteden veel zorg aan en ron-
dom het hais-. Want het moet er netjes
uitzien, vinden zij. Dina Dimmendaal
kanaardkoverwegmet de naaimachine.
Verder |̂ É ze allebei het liefst thuis.
"Zomerhitten we graag onder de kerse-
boom waar we een mooi uitzicht hebben
op de viersprong en de omgeving", aldus
Gradus.

Prettymarkt een 4musf voor
zwem- en poloclub Vorden '64
Zaterdag 17 juni zijn de leden van de zwem- en poloclub 'Vorden '64' druk
in de weer met het ophalen van spullen voor de jaarlijkse Prettymarkt op
zaterdag l juli. Deze Prettymarkt is voor de zwemclub van eminent
belang. De opbrengst van deze markt wordt nl. aangewend om de huur
van het overdekte zwembad in Eefde te kunnen betalen. De vereniging
krijgt weliswaar subsidie van de gemeente Vorden maar met deze subsi-
die en kontributiegelden alleen zou de vereniging zonder de Prettymarkt
aan een financieel dun draadje komen te hangen.

Voorzitter Arjan Mengerink is van me-
ning dat zijn vereniging in de toekomst
met de budgetsubsidiëring die de ge-
meente voor ogen staat, beter af zal zijn.
"De zelfwerkzaamheid van onze vereni-
ging wordt dan in feite beter beloond",
zo zegt hij.

Hogere lasten
Vergeleken met diverse andere vereni-
gingen ziet 'Vorden '64 zich telkenjare
voor grote lasten gesteld, aangezien men
voor de training op het zwembad in Eef-
de is aangewezen. Arjan Mengerink: "Ik
zou het dan ook zeer zeker toejuichen

wanneer het zwembad 'In de Dennen'
erin slaagt om in de nabije toekomst een
gedeeltelijke overkapping realiseert. On-
langs is er een bureau ingeschakeld die
de haalbaarheid van een algehele of ge-
deeltelijke overkapping onderzoekt.
Mocht er inderdaad 'iets' uit de bus rol-
len dan denken we aan een langere open-
stelling van het bad bijvoorbeeld van
april tot en met oktober", zo zegt Arjan
Mengerink die zelf ook zitting heeft in
het bestuur van het zwembad.
"Voor ons betekent het dat we dan het
bad in Eefde minder uren behoeven te
huren. In Vorden zouden we vrijwel
geen huurkosten hebben. Als zwem- en

poloclub hebben we een goeie relatie
met het zwembadbestuur. Als tegen-
prestatie van het gebruik mogen maken
van het bad, stellen wij als club mensen
beschikbaar voor aktiviteiten die door
het badbestuur zelf worden georgani-
seerd", zo zegt Mengerink.
De Vordense bevolking wordt middels
een folder die huis-aan-huis wordt ver-
spreid gewezen op de 'grote ophaaldag'
van aanstaande zaterdag 17 juni.

Om iedereen gelijke kansen te geven bij
het kopen wordt de antiekkraam vervan-
gen door een 'veiling'. Dus met andere
woorden, de waardevolle stukken gaan
onder de hamer", zo zegt Arjan Menge-
rink.

Op deze Prettymarkt worden ook tal van
nevenaktiviteiten georganiseerd. Spel-
letjes voor zowel jong en oud en ruime
mogelijkheden voor een hapje en een
drankje. Het bestuur van 'Vorden '64'
hoopt dat er zaterdag flink wat spullen
zullen worden opgehaald.
(zie advertentie)

Politievarifl Rabo/Dash
GROEP VORDEN

Gevonden en verloren
voorwerpen
Gevonden: oranje mapje met pasfoto's —
wandelstok — zonnebril in wit etui,
merk 'Les Belles de Paris' — damesfiets
'Ponsport', zwart Napoli — bankbiljet
f 10, zonnebril met plastic montuur
en sleutel — zijkapje van motorfiets,
Honda Goldwing, zwart — zwart/witte
kat met donkere halsband — 2 dames-
fietsen, merken 'Mondia Cumberland'
en een 'Gazelle', bruin — 'Gazelle' fiets-
pomp.
Verloren: zonnebril met goudkleurig
montuur — bankbiljet f 100, rijbe-

wijs — vangzak van een grasmaaier
'Honda' — grijze portemonnee f 100,—
groen/blauwe jas met rits en knopen —
giropas — sleutel met dubbele baard —
zwarte hond, kruising Duitse Staander/
Labrador — poes, wit met rode vlekjes —
abussleutel — verzekeringsplaatje NHT
805 (1989) — 4 sleutels aan flesseopener
— 4 sleutels aan hanger — giropas rek. nr.
pas: J 256726 — etui met huissleutel en
Peruaans breiwerk — zakagenda losbla-
dig systeem — bril in zwart etui — huis-
sleutel met label nr. 137 — 4 sleutels in
bruin lederen hoesje — blauw linnen tas
met schoolspullen — zwarte herenfiets
verm. 'Empo'.

volleybaltoernooi
Het stratenvolleybaltoernooi dat 'Dash'
in samenwerking met de Rabo organi-
seert krijgt deze week de ontknoping.
Werden vorige week de eerste zeven
poulewinnaars bekend, inmiddels zijn er
zeven bijgekomen. Dat zijn Wessanen I;
Restantje I; Plakkers I; Delden, Sorbo I;
't Stroo 3 en de PTT. De komende dagen
zullen aan het rijtje van 14 winnaars er
nog twee toegevoegd worden, waarna
een begin zal worden gemaakt met de
tweede ronde. Zaterdag 17 juni zullen
dan de finalewedstrijden worden ge-
speeld. Het toernooi wordt gehouden in
de sporthal 't Jebbink.

WV Vorden heeft uitgebreid
programma in petto
Het bestuur van de plaatselijke WV heeft de vakantieganger die de
komende maanden Vorden gaat bezoeken weer heel wat te bieden.
De traditionele fietstochten langs de kastelen, onder leiding van een
ervaren gids, gaan op woensdagmiddag 28 juni van start. Vervolgens elke
week tot en met woensdag 30 augustus.

Donderdag 20 juli is de eerste van een
reeks van vier avondwandelingen op het
landgoed 'Den Bramel' met als motto
'Kent Uw bomen'. Op donderdag 27 juli,
donderdag 3 en donderdag 10 augustus
kan eveneens een dergelijke wandeling
worden gemaakt.
Op maandag 17,24,31 juli en maandag 7
augustus gaat er een avondwandeling
van start langs de mooiste plekjes van
Vorden.
In de maanden juli en augustus bestaat
de mogelijkheid om elke maandagavond
en donderdagavond het kasteel Vorden
te bezichtigen. In de maand september is
er alleen op de maandagavond een rond-
leiding en bezichtiging van het kasteel.

De particuliere pijnbomenverzameling
van 1.500 verschillende soorten bomen
(Pinetum) op het landgoed De Belten
kan bezichtigd worden op dinsdag 4,11,
18 en 25 juli en op dinsdag l en 8 au-
gustus.
Op dinsdag 18 juli en dinsdag l augustus
kan de boerderij van de fam. Bouwmees-
ter aan de Schuttestraat bekeken wor-
den. Dinsdag 25 juli is deze mogelijkheid
bij de familie Mennink aan de Galgen-
goorweg.
Vanaf donderdag 20 juli tot en met zater-
dag 22 juli organiseert de WV tal van ak-
tiviteiten in de kom van het dorp. Don-
derdags is er een braderie met daarbij ak-
tiviteiten op het gebied van folklore (on-

der andere fierljeppen, vrachtauto-trek-
ken en muziek). Ook muziek en attrak-
ties in de diverse horecagelegenheden.
Zaterdag 22 juli is er op de parkeerplaats
bij Hotel Bakker een kinderbraderie. Op
het Marktplein is er die dagen een ker-
mis. Zaterdag 29 juli wordt er op het
Marktplein een kunstmarkt gehouden.

Hier zullen kunstenaars schilderijen, et-
sen, pottenbakkersprodukten, weefwerk
en nog vele andere produkten showen.
In de salon van camping Wientjesvoort
wordt op woensdag 26 juli en woensdag
16 augustus een lezing gehouden over de
Vordense natuur. Zaterdag 9 september
wordt er in samenwerking met de ge-
meente Vorden een monumentendag
georganiseerd. Voorts zijn er op het
VVV-kantoor routes verkrijgbaar van
diverse wandel- en fietsroutes.
In het VW-zomerprogramma zijn veel
aktiviteiten opgenomen die door ver-
schillende plaatselijke verenigingen op
eigen titel worden georganiseerd.

Ingezonden mededeling
Muite/i verantwoording van ilc redactie

Kranenburg telt niet mee!
Hebt u de nieuwe situatie op de Horster-
kamp gezien?Nu 50 km met vluchtheu-
vels. Gemeente Bestuurders gebruiken
vaak die weg en hebben de zaakjes daar
goed geregeld.
In Kranenburg is de situatie anders. De
weg langs de school (Eikenlaan) mag 80
km per uur, ja u leest het goed, een wet-
telijke snelheid van 80 km per uur gere-
den worden. En dat gebeu^ook.
Een onverantwoorde situ^^.
De school is een trefpunt voor de jeugd
en na schooltijd vaak spelende kinderen
op de speelplaats. Als Gemeente be-
stuurder zou ik niet graag de verant-
woording hiervan willeojtagen. Als
men dan zegt 'KranenlJd telt niet
mee', dan kan ik me dat goed voorstel-^
len.

De fietspaden. Langs de Hengeloseweg
en Zutphenseweg liggen ze al zeker 20 a
25 jaar. Bij ons langs de Ruurloseweg,
een van de drukste wegen van de Ach-
terhoek, met een steeds groter worden-
de stroom (vracht)auto's, geen fietspad.
En zeker is, de komende 4 a 5 jaar ook
nog niet. Veel Oeugdige) Kranenburgers
fietsen dagelijks over deze weg. Met re-
genachtig weer krijg je ook nog eens
kilo's water en zand over je heen. Voor
deze beroerde kilometers krijgt men als
beloning geen vergoeding, omdat Kra-
nenburg geen eigen status (postcode)
heeft. Vanuit Vorden begint pas de reis-
vergoeding te tellen. Geen wonder, dat
men dan zegt 'Wij tellen niet mee'.

1-1-89 Weet u het nog? Wichmond en
Vierakker zijn nu Gemeente Vorden.
Op 2-1-89 worden er meteen rondom
deze twee kernen de nieuwe borden ge-
plaatst. Prima, zo moet dat. Kranen-
burg, volgens de officiële telling van de
privincie, heeft 2 maal zoveel inwoners
als Vierakker. Wij hebben l bordje aan
de westzijde; verder rondom de kern
geen bord te vinden. We tellen gewoon
niet mee.

Fietst u ook wel eens in het mooie bui-
tengebied van Vorden en moet u via
wegwijzers/paddestoelen de weg naar
Kranenburg zoeken, dan heeft u pech.
We staan er bijna niet op. Aan de zuid-
zijde staan we op een 10-tal paddestoe-
len, vlak in de buurt. Verder staat de op
een na grootste kern van Vorden ner-
sens vermeld. En je begrijpt er helemaal
niks meer van als je in het Galgengoor
op de paddestoelen let. Op iedere
paddestoel, vanaf de Zutphen-Lochem-
seweg, staat wel de 'Wientjesvoort'
(landgoed camping) vermeld. Wij tellen
niet mee.

Allemaal wel eens gehoord van de Lin-
deseweg, Wildeborchseweg, Deldense-
weg, Vierakkerse straatweg. Alle kernen
en buurtschappen worden vernoemd in
straatnamen.
Alleen 'Kranenburg', die telt niet mee.
En als u dit gelezen hebt, moet u niet
denken: een leuk verhaaltje. Nee, dit is
allemaal waarheid, wat hierin staat ver-
meld.
Daarom kunnen we dan ook niet anders
tot de conclusie komen, dat onze belan-
gen in het verleden, maar ook nu nog,
bewust genegeerd worden.

H. Nijenhuis
Kostedeweg l

Kranenburg

Geen uitvallers
avondvierdaagse 'Sparta'
De gymnastiekvereniging 'Sparta' die deze week in Vorden de wandel-
vierdaagse organiseerde, is bijzonder kontent over het verloop van deze
22e editie. Opmerkelijk dat er dit jaar geen uitvallers werden gemeld.
Alle 565 deelnemers bereikten donderdagavond 'zonder kleerscheuren'
de finish.

Conny van Woudenberg, voorzitster van
'Sparta': "Dat we geen uitvallers hebben
gehad kunnen we denk ik toeschrijven
aan het weer. Over het algemeen was het
weer redelijk. Niette warm, gewoon lek-
ker om te wandelen."
Jammer voor 'Sparta' dat juist op deze
slotavond Pluvius nog even om de hoek
kwam kijken!
Volgens Conny van Woudenberg zijn
ook de wandelroutes van dien aard dat
iedereen het prettig vindt om door Vor-
dens dreven te wandelen. Ook dit jaar
slaagde G.J. van Zeeburg erin om de
wandelaars weer te laten genieten van
enkele fraaie stukjes natuurschoon.
"Opvallend was ook het plezier dat een
25-tal bewoners van het bejaardencen-
trum 'De Wehme' aan het wandelfestijn
beleefden." De mensen vonden het een
geweldige ervaring en hadden met hun
begeleiders onderweg de grootste rol",
zo sprak Conny van Woudenberg.
De organisatie had dit jaar ook een route
naar Wichmond ingelast. Deze nieuwe
kern van Vorden gaf via de gymnastiek-
vereniging WIK eveneens 'acte de pré-
sence'.

Op deze slotavond werd er in de omge-
ving van het dorp zelf gewandeld. Op de
'terugweg' verzamelden de deelnemers
zich bij de basisschool aan Het Hoge.
Hier werden op het schoolplein de me-
dailles uitgereikt. De deelnemers ont-
vingen tevens een certificaat van de aktie
'Europa tegen kanker'. Het Europese
parlement heeft het jaar 1989 nl. uitge-
roepen tot het jaar van de kankerbestrij-
ding. De organisaties van wandelvier-
daagsen zijn daarbij gevraagd om deze
aktie te ondersteunen. Vandaar het certi-
ficaat.

Gadegeslagen door de wethouder van
sportzaken, mevrouw Aartsen, werd
vanaf de school Het Hoge met medewer-
king van de beide plaatselijke muziek-
korpsen 'Concordia' en 'Sursum Corda'
voor de 'bloemrijke' intocht koers gezet
naar de basisschool dorp waar de stoet
werd ontbonden en waar Conny van
Woudenberg iedereen bedankte voor de
deelname en de medewerking. De
avondvierdaagse 1990 zal van 25 juni tot
en met 28 juni worden gehouden.

Kruisvereniging houdt
'Open Dag'

De Kruisvereniging Vorden houdt op zaterdag 17 juni a.s. een open middag
van 13.00-16.30 uur, ter gelegenheid van het nieuwe kruisgebouw.

Ballonnenpresentatie
Vanaf 13.00 uur wordt het startsein gegeven voor het feestelijke programma
van deze dag. Er is een presentatie van een reuzeballon met gevulde balonnen
voor kinderen.

Poppenkast
Van 14.00-15.00 uur kunnen de kinderen genieten van een grandioze poppen-
kastvoorstelling:

'Hetfeestboek'
Alex, de bediende van de koning, komt aan de praat met de jongens en meis-
jes uit de zaal. Al snel komt hij erachter dat de koning nog in zijn bed ligt te sla-
pen. Samen met de kinderen wordt deze gewekt.
Als de koning uit z'n bed is gekomen, en even met de jongens en meisjes uit de
zaal aan het praten is, komt hij er al snel achter dat het vandaag feest is.
En omdat het feest is, vindt de koning dat hij een feestboek moet geven aan
degene die het feest organiseert.
Het feestboek is een boek waar alle feesten in staan. Maar, dit boek kun je niet
zomaar in de winkel kopen. Dus: tovenaar Pietersen moet eraan te pas komen
om samen met de jongens en meisjes een feestboek te toveren. Wanneer dit
eindelijk gelukt is, gaat tovenaar Pietersen naar de koning om te vertellen dat
het gelukt is.
Wat de tovenaar niet weet, is dat de toverheks iets anders van plan is met het
feestboek... Maar wat? Dat kun je zien als je komt kijken!

Er zal die middag informatie worden gegeven over voeding, uitleenartikelen
en incontinentie.
De wijkverpleegkundigen en wijkziekenverzorgende willen u graag het
nieuwe kruisgebouw laten zien. Iedereen is van harte welkom, op zaterdag 17
juni a.s.



NU IN ONZE ETALA GES HELMINK
meubelen
Zutphenseweg 24 - VORDEN- Tel. 05752-1514

Service voor
schone Slopers

Als u af en toe uw dekbed laat reinigen, ligt u altijd
in een fris bed. Een service, speciaal voor schone
slapers.
's Morgens brengen, 's avonds halen!

Reinigen 1-persoons: 25,—

2-persoons: 5—
ook is het mogelijk uw dekbed of donzen slaapzak
door ons bij te laten vullen.

NIEUWSTAD
ZUTPHEN

Als de stroom
plotseling uitvalt

moet er bij u een
lichtje gaan/

branden '
DE ZOMEROPRUIMING

VAN ONZE JEUGDMODE
BEGINT OP TIJD.

KORTINGEN
VAN 20-50%

Modecentrum

Ruurlo

Autorijschool Teger
Stationsstraat 18, Ruurlo, Tel. 05735-1426

maakt reeds 25 jaar toekomstige
weggebruikers

veilige weggebruikers
Theorielessen mogelijk vanaf 17 jaar.

INSTRUCTEUR B. HENDRIKSEN
Slotsteeg 12, Hengelo (G), Tel. 05753-3213

Wij kunnen u weer voldoende

VRIESRUIMTE
aanbieden, zowel grote als kleinere cellen. Deze cellen
zijn te huur voor kortere of langere tijd. Tevens kunnen
wij voor U partijen vlees/of groente invriezen.

Vrieshuis v.d. Berg
Groenloseweg 20, Ruurlo. Tel. 05735-1418

Als u nu bij 't Pantoffeltje uw bruiloft geeft dan is die
warme sfeer, dat tikje nostalgie van 't Pantoffeltje
gewoon meegenomen.
Evenals ook de voortreffelijke keuken, het Grolsche
bier, de airconditioning, de perfekte bediening.
Kortom de hele entourage.

En om het helemaal in stijl te houden:
krijgt u er nog een hele mooie

old-timer bij!

Voor 1 dag dus om in te trouwen op onze kosten,
of toch liever zo'n prachtig mooie en lekkere
bruidstaart?
En uiteraard hebben we voor de wat oudere
bruidsparen of wat voor feestvierders dan ook,
een heerlijke verrassing.

bode<

Dorpsstraat 34, Vordcn. Tel.'05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw l ami l i ed ine r .

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20,40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L. HARREN
Tel. 05758-1334

Een stroomstoring kan altijd voorkomen. Meestal op
de meest onverwachte momenten. Dan is het belangrijk
om het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
Eén telefoontje naar Installatiebedrijf Oldenhave, en wij
brengen weenlicht in de duisternis. Dag en nacht!

INSTALLATIEBEDRIJF ,

GJ.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383
Landlustweg 32 - Steenderen - Telefoon 05755-2071

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

BOUWPLANNEN??

Z-WONINGEN BOUWT IN
HEEL NEDERLAND UITNODIGING

Kom op zaterdag 24 juni a.s. naar
onze „PRESENTATIE-DAG" in
Café/Rest. „Ras",
Julianaplein 4 te Ruurlo.
Van 10.00-16.00 uur.

WONINGEN
Wanneer u onderstaande bon naar ons opstuurt, ontvangt u
z.s.m. het Z-woningen Architektuurboek thuis.
Ook te verkrijgen
op onze kantoren. ' Naam:

ARCHITEKTENBURO'S

ATELIER 3
Z-WONINGEN
03497-2909
Ook kantoren m Ouddorp.
Rotterdam en Valkenswaard

' Adres:

PC/plaats: _

Telefoon:

Heeft/zoekt bouwgrond te:

De bon in gefrankeerde envelop opsturen naar:
Architektenburo's Atelier 3 Z woningen, y
Stationsweg 389,
3925 CC Scherpenzeel

OPEL SERVICE

W. J. 21? KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie



OPEN DAGEN EN
ROMMELMARKT

16 JUNI 16.00-20.00 uur

17 JUNI 10.30-15.00 uur

DIERENTEHUIS
'DE BRONSBERGEN'

ZUTPHEN

Wenzel Spellbrink
assurantiën en

bemiddeling o.g.

Spellbrink
hypotheek info:

Wij bieden aan: voordeel van
duizenden guldens, wanneer u
uw huidige hypotheek veran-
dert in een spaarvasthypo-
theek. Wij werken samen met
alle grote hypotheekverstrek-
kers.
Jan Gotink, onze hypotheekad-
viseur, zal u er graag meer over
vertellen.
Belt u ons meteen of kom van-
daag nog aan op ons kantoor.
Wij zijn non-stop geopend van
8.30 tot 19.30 uur, telefoon:
05430-1 85 85.
Spellbrink. uw bouwfondskan-
toor! Voor het veranderen van
uw huidige hypotheek in een
spaarvasthypotheek.

AKTIE:
nieuwbouw/hypotheken rente

5,3°/o voor geheel 1989.

Markt 25, 7101 DA
Winterswijk, tel.:
05430-1 85 85

Ruurio tel.: 05735-2136

W. J.de? KOOI
'Hét' Opel centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

Absolute topkwaliteit
in herenshirts» Vele modieuze
en klassieke dessins in
3 pasvormen in zowel katoen
als hoogwaardige
mengkwaliteiten. U vindt
Fablo uitsluitend bij de
betere herenmodespeeialist*

Uw Fablo dealer:

Ufacï
^r^***m* THmode

burg. galleestraat 3 — vorden
tel. 05752-1381

parkeren voor de deur.

VISSER MÜÜE HEEFT MEER IN HUIS

Breng eerst een bezoek aan de Spannevogel
voordat u uw woning laat inrichten.
Bij een complete inrichting berekenen wij geen werkloon, dus

gratis gordijnen en vitrages confectioneren
gratis rails plaatsen
gratis trap bekleden, enz., enz., enz.

en 10% KORTING OP ALLE MEUBELEN

TE KOOP:

Verse aardbeien
blanke witlof en

aardbeien
TUINDERIJ BANNINK

Hulshofweg 4 — Ruurio
Tel.:05736-1311.

2000 m2 woonplezier in traditioneel eiken, zowel in donker, als blank en in ho-
ningkleur.

Ook een grote afdeling moderne meubelen zoals wit - staalgrijs -
parelgrijs of zwart en ... altijd gegarandeerd de laagste prijs,
waarvooreen prijsgarantie. OOK UW ADRES IS:

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN TAPUTENHÜIS

OPEL CORSA:
12S 2-drs. TR, bruin, 55.000 km, 3-'84
12S 3-drs. LS, wit, 66.000 km, 6-'85 •
12S 2-drs. LS, blauw, 55.000 km, 6-'86 •
12S 2-drs. TR LS, rood, 45.000 km, 9-'85
10S 2-drs. LS, wit, 21.000 km, 1 -'87

OPEL KADETT:
13S 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 134.000 km, 7-'81
13N 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 78.000 km, 8-'82
16D 3-drs. LS, groen (m.), 166.000 km, 6-'83
12S 3-drs., bruin, 76.000 km, 8-'83
13S 5-drs. Caravan, groen, 80.000 km, 6-'83
12S 3-drs. LS goud (m.), 60.000 km, 1 -'84 •
12S 3-drs. Spec. blauw, 56.000 km, 1 -'84
12S 3-drs. Spec., zilver, 68.000 km, 2-'84
12N 3-drs. Spec., groen (m.), 116.000 km, 4-'84
16D 3-drs. Caravan, blauw, 160.000 km, '84
13S 3-drs. LS LPG, grijs, 125.000 km, 1 -'85
12S 3-drs. LS, blauw, 94.000 km, 3-'85
12S 3-drs. GL LPG, grijs (m.), 106.000 km, 7-'85
12S 3-drs. LS, blauw, 108.000 km, 9-'85 •
12S 3-drs. GL, grijs (m.), 57.000 km, 1 -'85
13S 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-'85
13S 4-drs. LS, LPG, rood, 95.000 km, 6-'86 •
13S 4-drs. LS, LPG rood, 86.000 km, 1 -'87
13S 4-drs. LS, groen (m.), 75.000 km, 1 -'87
12S 3-drs. LPG, blauw, 68.000 km, 1 -'87 •
16D 4-drs. LS, grijs, 10-'87

OPELASCONA:
16D 4-drs. LS, rood, 197.000 km, 1 -'83
16D 5-drs. LS, blauw, 123.000 km, 4-'84
16S 4-drs. Traveller, LPG, rood, 88.000 km, 6-'87

OPEL OMEGA:
2.3 D 4-drs., staalgrijs, 72.000 km, 6-'87

• = Ruurio

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

VREEMDE MERKEN:
Citroen GS/A X3
grijs (m.), 167.000 km, 6-'83
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83
Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80
Toyota Corolla 1.3 Spec
blauw, 41.000 km, 2-'86
Mazda 323 1.3DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82
Mazda 626 2.0
4-drs., goud (m.), 87.000 km, 6-'83
Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83
Volvo 343 DL faut.)
geef, 106.000 km, 1-'82
FordFiesta 1.1 L
3-drs., grijs, 76.000 km, 1984
Ford Fiësta Fitness 16D
wit, 58.000 km, 7-'87
Ford Escort 1.3 L Bravo
goud (met.), 37.000 km, 5-'84
VW Golf 1600
3-drs., groen (m.), 105.000 km,
2-'81
Fiat Ritmo 1.1
wit, 36.000 km, 5-'86 •
Fiat Uno 45 Amigo
blauw, 32.000 km, 6-'86
Nissan Cherry 1500 GL
rood, 62.000 km, 3-'85

Off. OPEL -l- ISUZU-dealer

eeeee Leasin9- 'nruil en 10°0/0 financiering mogelijk

hengelo (gld)

vrijetijdskleding

'H $&'

Nieuw/
Epilepsie
en Sport?
Zet iezelf niet

buitensvel

TUINBROEK
Denim gebleekt, korte pijp.
merk: Southern comfort
FOCUSPRIJS

Dames, Heren BERMUDA
Denim gebleekt,
merk Southern comfort
FOCUSPRIJS

TOT ZIENS BIJ FOCUS

69,95

5995
Lichtenvoorde, Winterswijk, Aalten

Eibergen, Lochem, Ruurio, Ulft

Steun de
collecte

26 juni tot 2 juli

Giro
34781

NATIONAAL EPILEPSIE
FONDS/DE MACHT VAN

HET KLEINE
Postbus 9587

3506 GN Utrecht

Un begrip in gans Nederland:

NORMAAL
IN TOLDIEK

n om

OP VRIJDAG 30 JUNI
VOORVERKOOP è f 17,50 (wees er snel bij)

'Café „De Herberg" Vorden

'Café „De Zwaan", Hengelo

'Café„Sesink", Baak

'Café „De Engel", Steenderen

• café „'t Winkeltje", Zutphen

• café „De Ruif", Hoog Keppel

• jeugdsoos Flophouse, Toldijk

• Piatenshop Sutterland, Doetinchem

VOORPROGRAMMA
MET O.A.

HANSKA DUO

ZONDAG 2 JULI
KOFFIECONCERT

met:

de GLANERBRUGGER MUZIKANTEN
NORMAAL en

PIERRE KNOOPS

't begint u m elf uur en de veurverkoop is bi'j:

' Boekhandel Wolters, Hengel

' Slager D ri ever. Boa k

'Slager Aalderink, Toldiek

' Sparmart, Steenderen

• café „de Engel", Steendern

• café „den Bremer", Toldiek

• café „de Herberg", Vorden

• Jeugdsoos Flophouse, Toldiek

Weas d'r snel biel



Voor goede
Rij/essen naar

Autorijschool
HILFERINK

Insulindelaan 38 - Vorden
Tel.:05752-1098-1619

BMW en Mazda automaat

Uw stoelgang beter gere-
geld op reis of vakantie?
Malsovit-Maaltijd-koeken
zijn de oplossing!
Excl. verkrijgbaar
bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18. Vorden. tel. 1384

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Kringloop en
recycling Zelhem

vraagt 'SPULLETJES' uit
grootmoeders tijd;
tevens gevraagd

SLOOPAUTO'S, IJZER
en METALEN.

Tel.:08342-3550.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2. Vorden,
Telefoon 2219

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

L me'
Televisie

reparaties
. direct

- uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI imVISII V IDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

/TicHTine
DORp/CEfiTRum

Gevraagd:

Vakantiehulp
Jongen ±18 jaar

voor alle voorkomende werk-
zaamheden. Dorpscentrum
Vorden, tel. 05752-2722

De PatentRekening. Vrij opnemen én 'n hoge rente.

^ lyf| Bij de Bondsspaarbank zit u met elke spaar-

vorm mooi op uw gemak een flink bedrag bij elkaar te spa-

ren. Neem bijvoorbeeld de PatentRekening. Daarmee kunt

Patent Rekening

Spaarcertificaten. Een winstgevende belegging.

Cl / ̂ vM"| Wie een bedrag van één-, vijf-, tienduizend

of een veelvoud of combinatie daarvan kan wegleggen, zou

de Spaarcertificaten in overweging kunnen nemen.

Spaarcerlificut

Patent basis
l ' . n . - m 1

Patent 2

SalJo vanaf

f 2500.-
f 5000.-
f 10000-

MMBM
(pajMf)

2, S «n

2.75%
l . l l l l - ' , ,

3.25%

Pri - i i i i tTf i i tc

(per jaar)

1.00%
1.25%
1.75%

n,t.,i, „ „ „
(per jaar)

2.5 %
3.75%
4.25%
5.00%

't Is weliswaar
niet te zien,

:

I t J .

.', , 1

4 t j a
• > C J a

4.5 %

5.625%
1 %

8,375<H>

' i , . 1 • ".'

j l ( K ) ( )

1 1042.50
1 1 101.14
t 1 178.22
f 1 276.90
t 1401.39

i , ( » « > ,

f 5212.50
f 5 505.70
1 VtOUO
1 6 584.48

1 I I I 00(1

1 10425,-

1 H 011.41
f 11 1XJ..X}
1 1 2 , - , .

t 1401 W

voorraad.

BREDEVELD
VORDEN Dorpsstraat 8, tel. 05752-1000

ZUTPHEN Weg naar Laren 56, tel. 05750-13813

PARTY-RESTAURANT „DE SMID"

zoekt op korte termijn

voor 20 uur per week.

BEN JE: Representatief,
Enthousiast,
Genegen deels weekenden te werken.
Bereid een opleiding te volgen,
Plm. 19 jaar.

en

HEB JE: Goede omgangsvormen,
Een opleiding op MAVO-niveau

Neem dan kontakt met ons op,
's middags tussen 12.00 en 14.00 uur.

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

u altijd over uw spaargeld beschikken, zonder renteboetes,

opnamekosten of opzegtermijnen. De rente is opge-

bouwd uit een basisrente en premierente, die

elk halfjaar worden bijgeschreven. Hoe hoger

uw minimumsaldo, des te hoger de rente.

Die kan oplopen tot maar liefst 5%.

De Vermogensrekeningen. Maximale

vrijheid, maximale rente.

m il J /(\ Speciaal voordegroterespaarderzi|n er

de Vermogensrekeningen l en 2. Bij Vermogensrekening l

geldt een eerste inleg van f 10.000,-. U krijgt 5,4% rente

zolang het saldo f 10.000- of meer bedraagt: voor saldi

beneden f 10.000- bedraagde rente 2.3 %. De rente wordt

jaarlijks per l januari vergoed. Per maand is f 10.000- vrij

opneembaar: daarboven geldt l maand opzegtermijn. Bij

Vermogensrekening 2 bedraagt de minimum eerste inleg

f 25.000,-.U kunt vrij opnemen tot f 25.000- per maand,

daarboven geldt l maand opzegtermijn. De basisrente van

2,3% geldt als het saldo beneden de f 25.000,- komt.

Daarboven is er een roeslagrente van 3,2 %. De rente wordt

elk kwartaal bijgeschreven, zodat het effectieve rendement

jaarlijks 5,61 % is.

maar deze
meneer

is druk bezig
met sparen.

Dat zijn al dan niet op naam gestelde - dus overdraagbare -

waardepapieren die elk jaar vanzelf meer waard

worden. Bij een maximale looptijd van 5 jaar

profiteert u van een gemiddelde rente van

7%. In het vijfde en laatste jaar leveren ze

maar liefst 9,75% rente op.

Spaardeposito's. Dat levert rente op.

(^^U/rj Bij depositosparen wordt het geld

voor een wat UnoER periode vastgezet. Dat is dus

met name interessant voor degenen, die een bedrag opzi]

kunnen leggen dat ze voorlopig even niet nodig hebben

Maar die er wel een hoge rente over wil len ontvangen.

De min imum inleg bedraagt f 1.000-. Er is geen maximum.

De Spaardepositorekening met jaarlijkse overboeking

van rente, op 31 december naar privé- of salarisreke-

ning, kent de volgende rentevergoeding: l jaar vast 6,25%,

2 jaar 6,5%, 3 jaar 6,75%, 4 jaar 7 % en 5 en 6 jaar

vast 7,25%. De Spaardepositorekening met maandelijkse

ivnte-overboeking heeft 2 mogelijkheden: l jaar vast 6%

(effectieve jaarrente 6,17 %) en 5 jaar vast 7 % (effectieve

jaarrente 7,23%.)

Wijzigingen m alle hier vcrmcldr ren t fin-n 01 r.i^i ̂  voorbehouden

De Bondsspaarbank doel meer.

Centraal en Oostelijk Nederland

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3
Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

Schoonmaakbedrijf VI i et St ra

vraagt voor de zomermaanden op vrijdag
op het Bungalowpark Colunna —Gorssel,

enkele schoonmaaksters
Inlichtingen:
05752-1664 en 03210-1 5625

Scheggertdijk 10
Almen Tei.: 05751-1295

HORECA BUITEN CENTRUM
Voor uw feesten van klein tot groot.
Wij verstrekken U gaarne, vrijblijvend, informatie.

Kegelbanen Bowlingbanen Schietkelder Restaurants

l)W fc**1'

P A R T Y R E S T A U R A N T

DE SMID
Gezelligheid en
sfeer in elk
seizoen

Kerkstraat 11 Keyenborg. Tel. 05753-1293

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

Veenendaal Supermarkten b.v.
exploiteert onder de naam V.S. MARKT
10 filialen in de regio Oost-Gelderland
en Twente.

In ons filiaal Dorpsstraat 18 te Vorden, is
een vakature voor de funktie van

VERKOOPSTER

voor de vlees en vleeswarenafdeling,
leeftijd 17-18 jaar voor 32 uur.

Kandidaten met een MAVO of LBO-
opleiding en klantvriendelijk gedrag
genieten de voorkeur.

Sollicitaties te richten aan de
bedrijfsleider van de V.S. MARKT
de heer F.B.W. Bleumink,
Dorpsstraat 18, 7251 BB Vorden,
tel.:05752-2713.

VEENENDAAL SUPERMARKTEN BV
ZUTPHEN-RIJSSEN-GOOH HENGELO-EERBEEK-GROENLO-BORCULO VORDEN TERBORG



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

DERDE BLAD
Donderdag 15 juni 1989

51e jaargang nr. 11

JUNI:
16 Jubileumverloting Concordia
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 Tuinfeest Hamparty
18 SWO Vorden, Open Tafel
19 ANBOjeudeboule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
19-22 juni Fietsvierdaagse VRTC 'de

Achtkastelenrijders'; start café-rest.
'de Herberg'

20 De Snoekbaars, onderlinge
kompetitie

20 Soos Kranenburg
20 SWO Vorden, Open Tafel
23 Jong Gelre Vorden, barbecue
23 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
26 ANBOjeudeboule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
27 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel

JULI:
1—2 Ludgermarkt, Wichmond
3 Kerkegebed, De Voorde
4 SWO Vorden, Open Tafel
7 SWO Vorden, Open Tafel
9 Fietstocht Kranenburgs Belang
9 Onderlinge competitie 'De

Snoekbaars'
9 SWO Vorden, Open Tafel

11 SWO Vorden, Open Tafel
14 SWO Vorden, Open Tafel
16 SWO Vorden, Open Tafel
18 SWO Vorden, Open Tafel
21 SWO Vorden, Open Tafel
23 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
28 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel

Geslaagden LEAO
enLMO
Geslaagd LM O:
Baak: Natasja Sesink Hengelo Gld.:
Wessel Derksen Martijn Lenselink
Okke Lubbers Renzo Wijnbergen Vor-
den: Ben Bosboom Petra Koren Marcel-
la Siemerink Warnsveld: Jaap Branden-
barg Jeroen Pikkert

Geslaagd LEAO:
Hengelo Gld.: Monique Fritz Sandra
Pelskamp Alexander Wuestenenk Vor-
den: Michel Besselink Esther Oosterink
Warnsveld: Synco Brandsma Nicolien
Bredeveld.

Uitslagen
zondagcompetitie
V.T.P. Vorden
De laatste comp. dag voor het seizoen
1989. Voor heren I was het belangrijk
om te winnen. Ze moesten tegen de
nr.I. En bij 5-1 winst was V.T.P. kam-
pioen geworden. Het mocht helaas niet
zo zijn. Tion was echt sterk, en de einds-
tand werd 3-3. Toch knap hoor! Heren 2
moest het afleggen tegen A.T.C. Veen-
horst. Ruud Ubink begon met een over-
tuigende winst. Mark Carmiggelt moest
helaas in 3 sets het onderspit delven.
Misschien zat voor hem toch nog 'de
kampweek' in de benen.
Paul Wijers had een echt 'makkie': 6-0
6-0. Bij heren 3 wist Sjoerd Verhoeve
zijn partij om te zetten in winst en het-
zelfde gold voor Cees Voskuilen. De
rest van de punten bleven in Eerbeek,
eindstand 4-2. Heren 4 wist helaas geen

VOOR VADERDAG

De ideale
wegwijzer

voor wegwezers!
DM is de TOERISTISCHE ATLAS VAN NEDER
LANOI Want als u een uitstapje wilt maken in ons
mooie land wordt u met deze schitterende uitgave op
uw wenken bediend. Heel Nederland wordt kleurrijk
én 10 gedetailleerd in kaart gebracht dat u zelfs de
kleinste weggetjes en paden terug kunt vinden. Ideaal
voor wegwezers die zelf hun auto- of fietsroute willen
uitstippelen! Maar vooral het veelzijdige karaktervan
de TOERISTISCHE ATLAS VAN NEDERLAND zal
u aanspreken. Want behalve gedetailleerde kaarten
biedt dit boek u ook nog eens een schat aan actuele
toeristische informatie over bijna 600 Nederlandse
plaatsen. In woord en beeld wordt duidelijk uitge-
legd waar u de mooiste natuurgebieden, recreatie-
terreinen, musea en andere bezienswaardigheden
van ons land kunt vinden!

• 220 pagina's
• groot formaat: 25 x 30,3 cm.
• 92 gedetailleerde toeristische kaarten
• 35 stadsplattegronden
• 14 thematische kaarten
• bijna 80 pagina's toeristische informatie
• prijs f 79,90

Digest

VERKRIJGBAAR BIJ:
BOEKHANDEL

VORDEN

Reader's Digest Boeken.
Je blijft ze leien/je blijf t ze gebruiken.

enkel punt te behalen. Welgelegen was
echt te sterk. Ze gingen met 6-0 ten on-
der. De mix-kans wisten beiden hun
laatste partij met een grote winst af te
sluiten. De senioren mix 7-1, en de ju-
nioren 6-2.

Uitslagen
Heren: Tion-VTP l 3-3 VTP 2-ATC
Veenhorst l 2-4 Eerbeek 1-VTP 3 4-2
Welgelegen 1-VTP 4 6-0 Mix: (Senio-
ren) VTP 1-Boerenhofstee 47-1 (junio-
ren) VTP 1-Groenlo 3 6-2

Castle wint
sportiviteitstoernooi
Afgelopen weekend werd voor de 4e
keer het internationale (voetbal) sporti-
viteitstoernooi gehouden. Onder ideale
weersomstandigheden werd het veot-
balprogramma afgewerkt. Voor de fina-
le kwalificeerden zich Thomas (B.R.D.),
Castle (sponsor van dit toernooi), Socii
en Ratti. Uiteindelijk mocht Castle, na
strafschoppen te hebben genomen te-
gen Socii, zich terecht winnaar noemen
van dit toernooi.
Na afloop werd door ongeveer 120 man
deelgenomen aan een grandioos geor-
ganiseerde barbeque bij Hans Wagen-
voort op de Almenseweg. Zelfs de ijsco-
boer ontbrak niet. Vervolgens werd met
180 man enthousiast deelgenomen aan
de feestavond in het Pantoffeltje, om
vervolgens 's morgens te eindigen in de
Herberg met 'vroegsjoppen'. Het blijft
misschien een raar gezicht om meer dan
100 man 's zondagsmorgens onder aan-
voering van het Hanska Duo te zien dal-
dejen maar deelnemers aan dit toernooi
willen niet anders.
Sponsor Castle Productions (de nieuwe
videotheek) heeft alles op band gezet en
zondagsmorgens was zelfs een gedeelte
hiervan al te bekijken in de Herberg.
Alle teams hebben plechtig beloofd om
volgend jaar weer acte de presence te
zullen geven.

Ratti 2 als
Ratti l veroverden
eerste prijzen
De laa twee tournooidagen van het
14e drie-weekenden tournooi gaf fraai
weer voor de voetballers. Zaterdagoch-
tend streden de C-junioren om de hoog-
ste eer. SVBV veroverde de eerste
plaats, gevolgd door Ratti en Sp. Deven-
ter. Zelos kreeg van de scheidsrechter
de fairplay-cup. Zaterdagmiddag hiel-
den de veteranen hun tournooi. EGW
al 14 maal trouw bezoeker aan het tour-
nooi wist de eerste prijs te behalen.
Tweede werd Dinxperlo terwijl Wlihel-
mina SSS derde werd.

De fairplay-cup ging hier naar de vetera-
nen van Ratti. Zondagmorgen om half
negen reeds kwamen tien elftallen aan
voor de wedstrijden in de 2e klasse da-
mes. Spannende wedstrijden, vooral in
de kruisfinales en de finale. Maar Ratti 2
werd ongeslagen eerste, op de voet ge-
volgd door Drempt Vooruit. Derde
werd hier S.H.E. De fairplay-cup moch-
ten de dames van Silvolde in ontvangst
nemen. Het slot van het tournooi was
wederom weggelegd voor de dames eer-
ste klas. Vaassen moest hier de Mevr.
Berendsen-trophee verdedigen, maar de
Cannenburgers kwamen er ditmaal niet
aan te pas. Ook hier spannende wed-
strijden. De hitte speelde wel een
woordje mee en tussen de laatste wed-
strijden werd een adempauze ingelast.
Maar ook hier bleken de dames van Rat-
ti de sterkste.
In de finale werden H. en K. teruggewe-
zen. Derde werden de dames van Ter-

Vrijdag 16 juni a.s.
'In die Weinshenke Abend'

op het terras van IJSSALON 'KERKEPAD' en
CAFETARIA 'D'OLDE SMIDSE'

m.m.v. onze eigen Tiroler kapel
'DE ACHT KASTELENDARPERS'

Aanvang 19.30 uur TOEGANG GRATIS

's AVONDS BARBECUE EN NA HET
OPTREDEN VAN

„DE ACHTKASTELENDARPERS"
EEN OPTREDEN VAN

EEN ORGANIST.

Verwen Vader met een heerlijk
ontbijt, speciaal voor hem

Festival-Brood
Bij de koffie een feestelijke taart, o.a.:

kwark — mokka — chipolata — vruchten —
slagroom.

Alles natuurlijk Vers van
de Warme Bakker

Een prettige dag gewenst:

't winkeltje in vers brood en banket

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

borg. En de Mevr. Berendsen-trophee
werd dus gewonnen door Ratti 1. Me-
vrouw Brendsen reikte de trophee per-
soonlijk uit en tot vreugde van de dames
mochten zij deze behouden. Voor het
komende derde lustrum-tournooi stel-
de zij opnieuw een beker beschikbaar.
Het 14e drieweekenden-tournooi zat er
weer op. 101 Elftallen hebben aan dit
toernooi deelgenomen. Over het alge-
meen kenmerkte het tournooi zich door
goed weer. E.H.B.O., afdeling Vorden
was alle dagen ter plaatse, maar behoef-
de gelukkig niet vaak in actie te komen.
Op veld 2 was het door de nieuwbouw
van het klubhuis wat behelpen. Inmid-
dels zijn alle binnenmuren opgetrokken
en de bouw gaat deze week gestaag ver-
der. De tournooicommissie is een ieder
zeer erkentelijk voor de medewerking
op alle fronten, vooral de bedrijven die
kleedwagens bechikbaar stelden dragen
jaarlijks veel bij aan een vlotte organisa-
tie.

Sneldam-
kampioenschap
Wieger Wesselink is afgelopen zaterdag
in de badplaats Egmond aan Zee Neder-
lands sneldamkampioen geworden. Na
een slechte start in de voorronde
(slechts 2 punten uit 3 wedstrijden),
kwam de motor goed op gang: de volle
winst uit de resterende 4 wedstrijden. In
de finale eindigde Wesselink tezamen
met Auke Scholma met 10 punten uit 7
wedstrijden. In de eerste barragepartij
sloeg Wesselink toe, waarna Scholma
naar de tweede plaats verwezen werd.
Henk Grotenhuis ten Harkel stond be-
duidend minder op scherp: na een mi-
slukte vooronde eindigde hij tenslotte
op de 30e plaats.

Bij de dames kwam Saskia Buist uit. On-
danks redelijk positioneel spel, bleken
de rivalen combiantief slimmer. Het re-
sultaat was de laatste finalegroep. Hie-
rin eindigde zij op de 2e plaats. Mike
Voskamp haalde bij de aspiranten de fi-
nale, maar wist daar geen vuist te ma-
ken. Liefst 6 remises en a^tarerliespartij
brachten een zesde plaa^pMarco Teu-
nissen en Bert Klein Kranenbarg kwa-
men uit biuj de pupillen. Marco Teunis-
sen eindigde in de 2e finalegroep op een
6e plaats; Bert Klein Krantabarg op een
3e plaats in de derde fina^Boep.

Goed georganiseerde
Ronde van Hengelo-G.
Ook dit jaar is de R.T.V. Vierakker-
Wichmond in samenwerking met de
H.K.M. er in geslaagd de ronde van
Hengelo tot een goed einde te brengen.
Jammer was het dat men bij de ama-
teurs veel afmeldingen kreeg vanwege
het feit dat er een klassieker was in
Zuid-Limburg. Hetgeen betekende
geen streekfavorieten aan het vertrek.
Maar toch mochten de organisatoren
niet klagen want met een winnaar als
Godfrieë Wopereis mag je toch zeggen
dat het een sterke winnaar is.
Bij de liefhebbers Veteranen was het
een uitstekende wedstrijd die pas bij het
ingaan van de laatste ronde werd beslist,
l Frits Brouwer. Voor de R.T.V.-leden
hadden we volgende klasseringen: 7
Rudi Peters. 20 Peter Makkink. Zater-
dag 3-6-89 was er het avondcriterium in
Ulft onder zeer slechte weersomstan-
digheden. Bij de liefhebbers Veteranen
greep Rudi Peters zijn derde bloemen-
tuil. Hij won afgetekend de sprint voor
Frans Havenaar de Nederlandse kam-
pioen. Zodat hij samen met eregast
Genie Knetemann en de Rondemiss op
de foto kon.
Bij de amateurs viel het sterke rijden op
van de R.T.V. Jan Weevers, de club-
kampioen bij de amateurs. Hij maakte
deel uit van een sterke kopgroep met
o.a. Herman Snoeyink, Arjan Vinke
beide uit de Giant ploeg en de sterke
Duitser Becker, die dit jaar al een etappe
won in een Italiaanse wedstrijd. Wee-
vers moest het in de sprint afleggen te-
gen deze topamateur. Hij werd 6e in het
kletsnatte Ulft. Wim Bosman werd ver-
dienstelijk lle. Manno Lubbers deed
ook van zich spreken. In de zware klas-
sieker in Zuid-Limburg voor junioren
werd hij na 120 km 8e. Zondag 4-6-'89
werd hij tweede in een sterk bezette
klimkoers in het Duitse Velbert.
De jeugd van de R.T.V. reed in Veen-
daal hiervan waren de uitslagen als
volgt: Cat. 4 Jos de Loor 2e. Carlos
Leeflang 5e. Cat. 5 Erna de Loor 9e.
Alexander van Amersfoort lle. Cat. 6
Lars Vos lle. Cat. 7 Edwin Maalderink
12e. Op 13 juni organiseerd de R.T.V.
Vierakker-Wichmond een fietsavond.
Er worden twee afstanden gereden: 35
en 20 km. Er kan worden gestart bij het
Ludgeriusgebouw in Vierakker-Wich-
mond. De routes zijn geheel uitgepeild.
BU voldoende deelname wil men dit in het
naseizoen nogmaals herhalen. Deze
avondfietstocht komt i.p.v. de avondfiets-
vierdaagse waarvoor de animo terugliep.

Vordense Sportfederatie
Vordense Ondernemersvereniging
en culturele verenigingen naar één

gezamenlijk verenigingsblad
Het verzoek van de ondernemersvereniging aan de sportfederatie en

overige verenigingen om te komen tot uitgifte van één gezamenlijk club-
blad krijgt gestalte.

Bestuur V.S.F., afvaardiging culturele vereniging en ondernemersvereni-
ging hebben besloten een commissie in het leven te roepen om een

onderzoek te doen naar de uitgifte van één gezamenlijk blad.

Na de vakantieperiode zal de commissie geïnstalleerd worden. In deze
commissie zullen alle 3 partijen zitting nemen.

Voorzitter Wim Polman van de V.O.V. was erg verheugd over deze
ontwikkeling. Wat een aantal jaren geleden nog tot de onmogelijkheden

behoorde, krijgt nu realiteit.
Wim Polman ziet met vol vertrouwen het werk van de commissie tege-
moet. Wanneer de zittende commissieleden positief en construktief de

opdracht te lijf gaan, ben ik ervan overtuigd, dat Vorden de primeur krijgt
van één verenigingsblad voor alle sportverenigingen en culturele vereni-

gingen.

"Er staat heel veel werk te wachten voor de commissie, omdat er toch
veel problemen opgelost moeten worden.

Maar wij zijn er klaar voor en willen graag niets anders als de realisering",
aldus een zeer enthousiaste voorzitter van de V.O.V.

Openbare
bibliotheek
Aanwinsten
Keuze uit de aanwinsten van de openbare
bibliotheek:
Bradford, Barbara Taylor, De erfgename
— Clubb, Elizabeth, Zwanger worden of
juist niet? — Cramer, Pieter, Popdossier
Sting — Foucault, Michel, Geschiedenis
van de waanzin — Gauw verdiend: sub-
sidiegids voor de consument... — Haag-
se school: de collectie... — Hefting, Vic-
torine, Jan Toorop — Henkes, h., Het'
WordPerfect 5.0 gebruikersboek — Ja-
kes, John, Hemel en hel (Noord en
Zuid: dl. 4) — Multiple Sclerose: uitge-
breide handleiding - Niemijer, Jan A.,
Tranen voor brood: anorexia nervosa —
Nieuwe voedingsleer — Oets, Pim, Han-
dleiding dBase III Plus - Smith, Wil-
bur, De Courtney trilogie — Suikerziek-
te: beproefde adviezen ... — Thierry,
Hk., Toekomst voor prestatiebeloning?
- Weij, Molly van der, Mens en mode
getekend — Willemze, Martien, Wasau-
tomaten: repareren zonder voorrijkos-
ten — Wolverton, Van, Werken met
MS-DOS.

Jubileum-
fietsvierdaagse
De V.R.T.C. 'De Achtkastelenrijders' or-
ganiseert vanaf maandag 19 juni tot en
met donderdag 22juni een fietsvierdaag-
se. Een fietsevenement met een speciaal
tintje want deze avondfietsvierdaagse
wordt dit jaar voor de tiende keer gehou-
den. Er zijn vier mooie routes rondom
Vorden uitgezet. De afstanden bedragen
per avond 20 of 35 kilometer.

De eerste avond fietst men richting Del-
den, Hengelo; de tweede avond richting
Vierakker/Wichmond; de derde avond
richting Ruurlo, Varssel en op de slot-
avond wordt koers gezet richting Almen.
Bakkerij Oplaat; slagerij Rodenburg;
café-restaurant 'De Herberg' en de VS.
Supermarkt zorgen onderweg voor een
natje en een droogje.
Vanwege de tiende avondfietsvierdaagse
wil het bestuur van de 'Achtkastelenrij-
ders' de deelnemers verrassen met leuke
prijzen. Op de tweede avond wordt nl. na
afloop van de fietstocht uit de inschrijf-
kaarten een aantal prijzen getrokken. De
hoofdprijs is een half varken!

Gekruide fricandeau

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Een mooi stuk fricandeau, gesneden van de ham van het varken, leent zich
er goed voor om als een hoogepunt van een feestelijk maaltijd te worden
opgediend. U kunt er vrijwel alle gewenste soorten groenten en kleine
gebakken aardappeljes bij presenteren.
Reken voor 4 tot 6 personen op 750 gram varkensfricandeau. Verder heeft u
nodig: grove mosterd, kerriepoeder, 3 takjes verse tijm of 3 takjes bladselde-
rij, '/2 laurierbald, 3 teentjes knoflook, 3 kleine uien of sjalotten, citroen- of
limoensap, 3 dl. droge witte wijn, bieslook.
Meng 2 eetlepels grove mosterd met l theelepel milde kerriepoeder (bij
voorkeur kerrie Djawa). Maak het vlees droog met keukenpapier. Kerf,
indien er zich een vetrand op het vlees bevindt, het met de punt van een
scherp mes op regelmatige afstanden in. Wrijf het vlee in met het mosterd-
mengsel en laat het een uurtje liggen. Maak het vlees daarna met keukenpa-
pier opnieuw droog. Pel de knoflookteentjes en de uitjes of sjalotten. Voeg l
takje tijm en l takje bladselderij bij de wijn. Breng de wijn aan de kook en
laat het dan, boven een zeer laag afgestelde warmtebron, zolang zachtjes
doorkeken tot er door het indampen niet veel meer dan 2 dl. is overgeble-
ven. Verwijder daarna tijm, bladselderij en laurierblad. Verhit in een braad-
pan met dikke bodem 125 gram boter. Wacht tot het schuim op de-boter
vrijwel geheel is verdwenen. Schroei het vlees er aan alle kanten snel in
dicht en temper de warmtebron. Voeg een extra klontje boter (ca. 35 gram)
toe. Strooi wat zout en peper over het vlees. Laat het vlees hierna 30 tot 35
minuten zachtjes verder braden. Voeg na 10 minuten de resterende takje
tijm en bladselderij, alsmede de knoflookteentjes en de uitjes of sjalotjes
toe. Keer het vlees tijdens het braden enige malen en bedruip het regelmatig
met de braadboter. Neem het vlees na het braden uit de pan. Verpak het in
aluminiumfolie en laat het een kwartiertje rusten. Verwijder op 2 a 3 eetle-
pels na de braadboter, kruiden, uitjes en knoflooktenen uit de braadpan.
Voeg l dl. water (of bouillon) en 2 eetlepels citroen- of limoensa toe. Breng
alles aan de kook. Roer de aanzetsels van de bodem van de pan goed los.
Voeg hierna de ingedampte wijn toe en laat alles opnieuw even koken. Zeef
het vocht in een klein pannetje. Laat er opnieuw de kook over komen.
Verdeel een stuk ijskoude (bij voorkeur gezouten) boter (ca. 60 gram) in 6
stukjes. Klop de stukje tegelijk heel snel met een garde door het kokende
vocht en neem het pannetje van de warmtebron op het moment dat nog net
niet alle boter in de saus is opgenomen. Blijf daarna nog enkele seconden
flink kloppen. Voeg eventueel nog wat zout en peper naar smaak toe en roer
er l eetlepel fijngesneden bieslook door. Snijd het vlees in plakken. Leg ze,
zoveel mogelijk in het oorspronkelijke model op een voorverwarmde schaal.
Schenk er een beetje saus over en strooi er tenslotte nog wat fijngesneden
bieslook over. Dien de rest van de saus apart in een sauskom op.
Tip: op precies dezelfde wijze kunt u ook fricandeau van het kalf en een
lamsbout (zonder been) bereiden.
Bereidingstijd: ± 40 minuten
Energie per portie: ± 1445 k J (345 kcal)



Bollenspektakel tijdens de
jubileumdagen van Jong Gelre

St. Ham-Party

Commissie 'Tweespan' Staand van links naar rechts: Jan Borgman, Dick Regellnk en Bennie Fokkink. Gehurkt van links naar
rechts: René Antink, Anne Marie Esselink en Jan Hendriksen.

'Tweespan', dat is de naam die een gezamelijke commissie van Jong
Gelre Vorden en Lochem heeft gegeven aan de jubileumdagen welke in
het weekend van 5 en 6 augustus aanstaande wordt gegeven. Aangezien
beide afdelingen dit jaar 75 jaar bestaan, werd na onderling overleg
besloten gezamelyk deze landdagen te organiseren.

Ergens tussen Vorden en Lochem aan
de Wildenborchseweg, prijkt een groot
bord in een weiland met als opschrift
'Hier komt tweespanlanddagen Vor-
den/Lochem'. De familie Mennink aan
de Galgengoorweg heeft de commissie
aangeboden dat van hun terrein gebruik
gemaakt mag worden. De totale be-
schikbare oppervlakte bedraagt 4,5 ha.,
ruim voldoende voor een grote feesttent
en voor parkeerruimte. De commissie
van 'Tweespan' is druk in de weer met
het treffen van voorbereidingen voor
genoemd weekend. Voorzitter Jan Hen-
driksen: 'De bedoeling is het houden
van landdagen.

In het verleden en dan met name in de
zestiger jaren werd er vrijwel ieder jaar
bij één of andere afdelinng van Jong
Gelre een landdag gehouden. Zo in de
zeventiger jaren liep de belangsteeling
terug, de plattelandsjongeren hadden
andere interesses. Volgens mij is de
laatste landdag drie jaar geleden gehou-
den. Toch denk ik dat wij het publiek op
5 en 6 augustus eennhoop te bieden

hebben zodat ik verwacht da tde landda-
gen in de toekomst weer terug zullen
komen', zo zegt Jan Hendriksen opti-
mistisch. Hij verwacht tevens dat het
programma een dermate uitstraling zal
hebben dat hierdoor zowel het ledental
van Jong Gelre Vorden als Jong Gelre
Lochem zal aantrekken.
Voor zaterdag 5 augustus staat er een
agrarische wedstrijddag op het program-
ma welke in samenwerking met de
GAJK (Gelders Agrarisch Jongeren
Kontakt) wordt georganiseerd. Onder
andere worden er wedstrijden gehou-
den op het gebied van rundveebeoorde-
ling; ploegwedstrijden; trekkerbehen-
digheid en bloemschikken. Deze wed-
strijden beginnen 's morgens om 10.00
uur en gaan de hele dag door. Voor
's middags wordt er een zeskamp ge-
houden waaraan die afdelingen van
Jong Gelre meedoen die in 1989 75 jaar
bestaan, 's Avonds worden de leden op-
gewekt om in de grote feesttent een
feestje te bouwen met medewerking van
'National Four' en de zanger Danny
Christian.

Zondagmorgen 6 augustus is er vanaf
11.00-13.30 uur Frühschuppen met me-
dewerking van 'De Schaddenstekkers'
uit Ruurlo en de konferancier Rudof
Sluyer uit Warnsveld. 's Middags om
14.00 uur wordt een begin gemaakt met
een groot showspektakel zoals honden-
behendigheidswedstrijden, demonstra-
tie van de Western Riders een soort
cowboy-achtige show. Het klapstuk
dreigt ongetwijfeld het 'bollenspektakel'
te worden. Voor die gelegenheid wor-
den twee stieren vanuit Duitsland naar
het feestterein overgebracht, waarna
twee Duitsers de stieren zullen berij-
den. Hindernisspringen, snelheidswed-
strijden, niets ii^e stieren te dol.
'Er zijn men^^van ons in Duitsland
wezen kijkenen het bleek volgens hen
een behoorlijk spektakel te zijn', zo zegt
Jan Hendriksen. Voor de kinderen
wordt die bewuste zondagmiddag even-
eens een pro^wnma op touw gezet,
waaronder ee^Pulonnenwedstrijd.

en graag gelezen

De Stichting Ham-Party organiseert deze zomer wederom twee (in-
middels tradiotioneel te noemen) evenementen waarvan zij hoopt dat:
a) 'het weer meezit' en b) 'het aantal toeschouwers ook een beetje
meezit'. Over 'het weer' heeft men weinig te vertellen, dus wordt met
een aantrekkelijk programma getracht voldoende toeschouwers te mo-
gen begroeten, waardoor men weer eens 'feest' kan maken.

Voor jong en oud is er dit jaar weer een
'Beach-Party' op zaterdag 19 augustus.
De derde editie van dit Caraibisch
strandfeest heeft dit jaar ook een mid-
dagprogramma met vele attrakties voor
zowel kinderen als ouderen. O.a. een
spectaculaire Kamelenrace waaraan het
publiek kan deelnemen. Het avondpro-
gramma zal zeker een breed publiek
aanspreken, met optredens van o.a.
steel-show-bands; vuurvreters; levende
slangenact met buikdanseres; een Bra-
zil-show; de Nederlandse George Ben-
son (Henny Huismanshow); groot
licht/waterorgel; spectaculair siervuur-
werk etc. etc.
Maar zover is het nog niet, want eerst
organiseert men het jaarlijks tuinfeest
'Ham-Party'. Dit tuinfeest Ham-Party
(waaraan de stichting haar naam dankt)
vindt plaats op zaterdagavond 17 juni
a.s. Voor de editie van dit jaar (de acht-
ste alweer!) verwacht men zo'n 600
feestvierders. Op het boven het zwem-
bad gebouwde podium optredens van
de Frank Kraayeveld-band en de blues-

formatie White Heat. Daarnaast nog
een derde act, die nog even geheim ge-
houden wordt. Plaats van handeling:
Kampeerboerderij Wagenvoort, Den-
nendijk 12 (tegenover wegrest. De Bog-
gelaar).

Frank Kraaijeveld Band
De energie die een groep uitstraalt, moet
niet alleen hoorbaar en voelbaar zijn,
maar vooral ook zichtbaar.
Met de samenstelling van de Frank
Kraaijeveld Band is men uitgegaan van
het idee dat alle leden van de groep voor
100% achter de muziek moesten staan en
ook nog over de kwaliteit zouden be-
schikken om een publiek volledig te
bespelen.
Het uitgangspunt is om de zaal van voor
tot achter op de been te krijgen, daar te
houden en uiteindelijk net zo bezweet
als de band naar huis te laten gaan. Wis-
selwerking dus!
De muziek heeft dezelfde direkte, sim-
pele basis als de Bintangs, van waaruit

deze groep gestart is. Rock, Rhythm &
Blues, maar dan gebruikt in nieuwe
nummers, geschreven door Frank
Kraaijeveld. Omdat er altijd gevraagd
wordt om nummers uit de Bintangs-pe-
riode, spelen zij af en toe nog Ridin on the
L&N, Mona Lisa en Snake in the Grass,
gewoon omdat dit prima krakers zijn.
Dat het #//7fa/ig-verleden van Frank
Kraaijeveld een duidelijke stempel op
zijn nieuwe groep drukt is niet zo ver-
wonderlijk. De bas is weliswaar verwis-
seld voor gitaar, maar de rauwe stem is
nog steeds het handelsmerk.
Paradiso was een prachtig afscheid van
de Bintangs en een uitstekende start voor
een nieuw projekt!

Bezetting: Frank Kraaijeveld (zang/gi-
taar); Alfred van der Linden (gitaar); Cees
Brouwer (drums); Rob Schmeinck (bas/
zang).

White Heat
Herfst '84 werd White Heat opgericht
door de Londense gitarist Alan Gascoin-
ge. Als gitarist van de bekende Achter-
hoekse rock & roll-formatie Normaal
verwierf Alan bekendheid onder het
pseudoniem 'de Gaspiepe'.
Als zanger werd de Engelse zanger/
mondharmoni ka-speler Tim Disney
naar Nederland gehaald. Tim Disney
valt niet alleen op als uitstekend rhythm
& blues-zanger, maar ook als een vir-
tuoos bluesharp bespeler.
Om het duo te kompleteren werd ge-

GEVRAAGD:

vakantiehulp
leeftijd 1?-18 jaar

periode 31 juli t/m 18 of 25 aug.

Wasserij Siebelink
Industrieweg 3—tel.: 1465

zocht naar een hechte ritme-sectie, en
gevonden in de ex-Jo Junk bassist Hans
HoogStoevenbelt, en de drummer Alan
Macfarlane o.a. bekend als drummer van
Herman Brood's eerste band 'Moan' en
van Long Tall Ernie & The Shakers. De
line-up van White Heat is als volgt:
Tim Disney (zang/bluesharp); Alan Gas-
coinge (gitaar/zang); Alan Macfarlane
(drums); Hans HoogStoevenbelt (bas).

(NB: White Heat heeft in 1984 ook ge-
speeld op het tuinfeest 'Ham-Party
1984')

Wegens grote partij zijn wij

a.s. donderdag, 1 5 juni
GESLOTEN

bode

Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

Attentie
Grote ophaaldag

Op ZATERDAG 17 JUNI haalt de
Zwem- en Polovereniging Vorden '64 weer de spullen op

voor haar jaarlijkse Prettymarkt op zaterdag 1 juli a.s.
De opbrengst hiervan is van levensbelang voor onze vereniging
om de hoge huurkosten van het zwembad te kunnen betalen.
Als u spulletjes heeft (geen bedden), wilt u deze dan voor 9.30 uur
buiten zetten? Wilt u dan ook dit briefje op de deur plakken/ evt. bel-
len wij bij u aan.

Voor inlichtingen of afspraken kunt u tot zaterdag 17 juni 9.00 uur
bellen naar H. Eilander, tel. 2668.

Bij voorbaat hartelijk dank en tot ziens op 1 juli op de
ENIGE EN ECHTE PRETTYMARKT

WlJ ZIJN BIJNA KLAAR MET
DE VERBOUWING!
U KUNT BIJ ONS TERECHT
VOOR PARTIJEN VAN 60 A 70
PERSONEN.

KOM 17 JUNI VAN 15.00 TOT
17.00 UUR VRIJBLIJVEND EEN
KIJKJE NEMEN.

EETCAFÉ
T ZWAANTJF

HENGELOSEWEG 14
VORDEN - TEL. 1661

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

NIEUW Room-Appelflappen
met verse appels, Zwitserse room
en kaneel. GEWOON GEWELDIG LEKKER!

4 BETALENDIT WEEKEND
5 HALEN

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

Vaderdagaanbieding

Romika muilen
Rohde muilen
Eve & Adam muilen

van 89,95 nu 79,'

van 79,95 nu 69,'

van 39,95 nu 35,'

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

Zo'n overheerlijke doos
Leonida's Bonbons

voor Vader
of een lekkere Taart

bij Banketbakkerij

J. Wiekart
Specialiteit: Tel. 1 750
Zwanehalzen — Mövenpickijs
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BOS A IC
CHRYSANTEN 4,75

| ROOSJES 14dsgen 4,75

,BOS GEMENGD 5,50

VLIJTIG LIESJE, SAL VIA 'S, AGRA TUM, BE-
GONIA, LEEUWENBEKKEN, CYNIA'S, etc.

\24GEMENGDVOOR 13,75
] Bij inlevering van de bon 1,— korting

VA LOBELIA, ALYSUM, AFRIKANEN, etc.

32 GEMENGD VOOR 13,75
Bij inlevering van de bon 1,— korting

VOLOP GROENTE PLANTEN
EN KOMKOMMERPLANTEN

DE VALEWEIDE-bloemen
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