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Kwart eeuw Petit-Restaurant "De Rotonde"
breid met "Petit-restaurant", aldus
van Goethem. "De Rotonde" heeft in-
middels ook het predicaat "Open Be-
stek", een erkende klassificatie van de
ANWB.
De zaak trekt een zeergemeleerd pu-
bliek. Zakenlui, vakantiegangers en
een boel vaste klanten die een hapje
komen eten. Het geheim van de smid?
"Wel ik denk ten eerste de Gelderse
gastvrijheid (al kom ik uit het Tukker-
land, ik voel mij op en top Vordenaar).
Je moet gastheer zijn. De mensen het
gevoel geven dat ze welkom zijn. Van-
zelfsprekend moetje kwaliteit bieden.
Het vak van restauranthouder is nu
eenmaal meer dan een biertje tap-
pen", zo zegt Nico van Goethem.
Wat hem destijds wel speet was het
feit dat er geen mogelijkheden waren
om het pand uit te breiden. Toen zich
dan ook in de Dorpsstraat de gelegen-
heid voordeed om in 1975 de panden
te kopen waar vroeger de schoenma-
kerszaak van Jansen en de kruide-
nierszaak van Pardijs was gevestigd,
aarzelde van G oethem geen moment.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Op die plek verrees bar-bodega "'t
Pantoffeltje" met op dit moment voor
bruiloften en partijen een capaciteit
tot circa 350 personen. Tijdens een re-
ceptie tot maximaal 400 personen. Be-
halve de part-timers, werken er in bei-
de zaken, met elk zijn eigen specifieke
funktie, elf personen.
Woensdag 17 juni wordt het 25-jarig
bestaan van "De Rotonde" en de ko-
peren "Pantoffel" gevierd met een
"doorlopende" receptie in bar-bodega
"'t Pantoffeltje".
Voor Nico en Tine van Goethem een
dag met een extra verguld randje,
want deze dag wordt tevens het zilve--
ren huwelijksfeet gevierd dat door be-
paalde omstandigheden een poos ge-
leden uitgesteld moest woden.

Deze week is het 25 jaar geleden dat de heer en mevr. van Goethem
"De Rotonde" hebben overgenomen. Dat gebeurde min of meer by
toeval. De heer van Goethem Sr., van huis-uit vertegenwoordiger in
keukenapparatuur, hoorde op gegeven moment bij een bezoek aan
Vorden dat men bezig was "De Rotonde" te verbouwen en dat de ei-
genaar voornemens was het pand te verkopen. Zoon Nico, in de voet-
sporen van /ijii vader destijds ook vertegenwoordiger (/ij het bij een
horecabedrijf) hoorde van de verkoopplannen. Hij erop af en besloot
het pand te kopen.

Nu een kwart eeuw later kijkt hij met
voldoening op zijn toendertijd geno-
men beslissing terug.

Nico van Goethem: "Dat was in die
beginperiode keihard werken. Ik weet

nog goed dat we onderin de kelder
veel staven met ijs hadden liggen. En
maar sjouwen om het bier koel te hou-
den, want een pilsje dat lusten ze wel
in Vorden! We hadden in de cafetaria
toen plaats voor 40 personen."

Funktieverandering
In al die jaren heeft "De Rotonde"
heel wat verbouwingen en aanpassin-
gen ondergaan. Momenteel biedt het
etablissement plaats aan zo'n 100 per-
sonen. De funktie van "De Rotonde"
is in de loop der jaren duidelijk veran-
derd.
Van Goi^^m: "In de beginjaren was
het duid^^c een zaak voor jongeren.
Op gegeven moment ging de jeugd el-
ders vertier zoeken. Wij zijn toen ei-
genlijk met de zaak meegegroeid.
Ik heb alüj|Lal de neiging naar het res-
taurantv^^ehad. En dat werd de
funktie van "De Rotonde" geleidelijk
aan ook. De naam werd dan ook uitge-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 13.30 tot 17.00 uur. Spreekuur burgemeesterM r. M. Vunderink: volgens a f s p r a a k . Spreekuur wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte
Burgemeester en wethouders hebben
voor de periode van 22 tot en met 27
juni aanstaande aan de Stichting
'Nooit meer Tsjernobyl' vergunning
verleend voor het houden van een col-
lecte.

2. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
' gunningen zijn op 2 en 9 juni 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
Aan de heer H. Hesselink, Insulinde-
laan 31, voor het veranderen van een
garage;
Aan de heer J.H. Böhmer, Prins Bern-
hardweg 16, voor het bouwen van een
garage;
Aan de heer G.H. Huetink, H. v. Bra-
merenstraat 11 voor het bouwen van
een garage/berging.

3. Vergaderingen raadscommissies
De commissie voor financiën c.a. ver-
gadert op dinsdag 23 juni om 19.30 uur
in het koetshuis, bureau gemeente-
werken. Aan de orde komen onder

meer de volgende punten:
- omleiding doorgaand vrachtver-

keer;
- compostbakkenproject;
- aanvragen en aanvaarden van bij-

dragen uit 's Rijks kas voor de bouw
van 5 woningwetwoningen door de
Woningbouwvereniging 'Thuis
Best' op het voormalige coöpera-
tieterrein;

- aankoop gronden voor woning-
bouw in Kranenburg;

- krediet voor het bouwrijpmaken
van gronden in Kranenburg;

- verkoop grond in Kranenburg aan
de woningbouwvereniging 'Thuis
Best' en Verkerk Zevenaar B.V. en
delegatie bevoegdheid tot verkoop
van twee kavels aan particulieren;

- verkoop perceel grond aan de
Stichting CAI Zutphen;

- voorbereidingskrediet verbouw
koetshuis;

- voteren krediet voor de uitbreiding
van de accommodatie van de peu-
terspeelzaal;

- verkoop grond aan de heer H. Arf-
man, Schuttestraat 13, alhier;

- aanvullende subsidie gymnastiek-
vereniging Sparta over 1986;

- begrotingswijzigingen.

De commissie voor algemeen bestuur
c.a. vergadert op dinsdag 23 juni a.s.
om 19.30 uur in het gemeentehuis.
Aan de orde komen onder meer de
volgende punten:
- omleiding doorgaand vrachtver-

keer;
- compostbakkenproject;
- aankoop gronden voor woning-

bouw in Kranenburg;
- verkoop grond in Kranenburg aan

woningbouwvereniging Thuis
Best' en Verkerk Zevenaar B.V. en
delegatie bevoegdheid tot verkoop
van twee kavels aan particulieren;

- verkoop perceel grond aan de

Stichting CAI Zutphen;
- aanvulling meerjarenprogramma

restauratie rijksmonumenten;
- voorbereidingskrediet verbouwing

koetshuis;
- voteren krediet voor de uitbreiding

van de accommodatie van de peu-
terspeelzaal;

- verkoop grond aan de heer H. Arf-
man, Schuttestraat 13;

- meerjarenplan stads- en dorpsver-
nieuwing;

- schrijven anti-bont comité inzake
pelsdierfokkerijen;

De commissie voor Welzijn c.a. verga-
dert op woensdag 24 juni a.s. om 19.30
uur in het koetshuis. Aan de orde ko-
men onder meer de volgende punten:
- voteren krediet voor de uitbreiding

van de accommodatie van de peu-
terspeelzaal;

- aanvullende subsidie gymnastiek-
vereniging 'Sparta' over 1986.

N.B. de commissies voor financiën c.a.
en algemeen bestuur c.a. zullen gecom-
bineerd vergaderen over de omleiding
van het doorgaande vrachtverkeer. De-
ze vergadering vindt plaats in de raads-
zaal en zal om ongeveer 19.30 uur be-
ginnen.
Voor een uitvoerige publikatie hier-
omtrent verwijzen wij u naar Contact
van 4 juni j.1. Indien u over dit punt
wenst in te spreken dan dient u dit zo
spoedig mogelijk te laten weten aan
de heer G. Limpers, toestel 19.

Voor deze commissievergaderingen
gelden de volgende regels:
- het publiek kan zich tot tien minu-

ten, onmiddellijk voorafgaande
aan de opening van de vergadering,
bij de voorzitter of de secretaris van
de commissie opgeven als spreker,
onder opgave van het agendapunt
waarover men het woord wil voe-

ren. De gelegenheid te spreken
wordt geboden, voordat de behan-
deling van de eigenlijke agenda be-
gint (voor inspreken over omlei-
ding doorgaand vrachtverkeer: zie
boven);

- de voorzitter kan elke spreker, in-
dien dat naar zijn oordeel voor een
goed verloop van de vergadering
noodzakelijk is, beperking van
spreektijd opleggen;

- de stukken liggen voor eenieder ter
inzage in het gemeentehuis en in
de openbare bibliotheek.

4. Ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
Ter voldoening aan het bepaalde in ar-
tikel 85, lid 3, van de Landinrichtings-
wet maken Gedeputeerde Staten van
Gelderland bekend dat op de ge-
meentehuizen van Zelhem, Hengelo,
Vorden, Doetinchem en Ruurlo, op
de kantoren van het Waterschap van
de Baakse Beek en het Polderdistrict
IJsselland en in de bibliotheek in het
Huis der Provincie te Arnhem, vanaf
maandag l juni 1987 tot en met dins-
dag 30 juni 1987, voor een ieder ter
kosteloze inzage ligt een ontwerp-
planuitwerking/-uitbreiding ex artikel
85 van de Landinrichtingswet voor de
ruilverkaveling Hengelo-Zelhem
(planuitwerking -f- kaart).
De planuitwerkingX-uitbreiding
houdt in een verbetering van de ver-
harding van de Schuttestraat en de
Holterveldweg in asfalt in plaats van
in klinkers.
Tot uiterlijk de veertiende dag na de
laatste dag, waarop het ontwerp ter in-
zage heeft gelegen (dus tot 15 juli
1987) kan een ieder schriftelijk bezwa-
ren indienen bij Gedeputeerde Staten
van Gelderland, Postbus 9090, 6800
GX Arnhem.

we Zijn Opstanding door het lijden
heen. We vieren de toekomst van ons
leven in Zijn Rijk dat komt.
Maar het Avondmaal heeft ook zelf
levenwekkende, levenvoedende
kracht.
Het is goed om je er op voor te berei-
den aan de Tafel van de Heer te gaan...
Maar kom zoals je bent, met je fouten
en falen, want het is de Tafel voor zon-
daars aan wie vergeving wordt ge-
schonken. Het is de Tafel van een
nieuw begin voor vastgelopen men-
sen.
Het is de Tafel van de nieuwe wereld.
Daarom is er een delen van gaven met
elkaar, en een kollekte voor vluchte-
lingenhulp.
De Heer roept ons om niet langer ons-
zelf te dienen, maar de naaste.
We lezen uit de Schriften het laatste
hoofdstuk van het boek Ruth (4). De
verbitterde weduwe Naomi wordt
Oma en Ruth krijgt een kind dat de
opa wordt van koning David.
Door deze vertelling leert de bijbel,
dat God garant staat voor onze toe-
komst, als een Verlosser die voor ons
instaat.
Zoek dan Uw Verlosser in een ver-
bond! Ook met ü wil Hij in liefde om-
gaan.
Met de Cantorij zingen we Psalm 13
en gezang 357.

Dienst van Schrift en Tafel
In de Dorpskerk wordt zondag het
Avondmaal bediend. Dat wil zeggen
uitgereikt aan allen die in brood en
wijn maaltijd willen houden met Je-
zus Christus. In het avondmaal vieren

R .k. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering

Hervormde Gemeente
Zondag 10.00 uur Ds. K. H. W. Klaassens,
dienst van Schrift en Tafel m.m.v. de Can-
torij.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 10.00 uur Dhr. R. Kremers v. Ede
19.00 uur Dhr. Esmeijer v. Hoenderlo.

Weekenddienst Huisarts
20 en 21 juni dr. Haas. Tel.: 1678.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en

dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst Dierenarts
Van zaterdag 20 juni 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. Breukink. Tel.:
1566. Tevens de gehele week avond-
en nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst Tandarts
20-21 juni J. A. Boom, Ruurlo. Tel.: 05735-
2400. Spreekuur alleen voor spoedgeval-
len 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

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

Dienstregeling apotheek
De apotheek is maandag t/m vrijdag geo-
pend van 8.00-18.00 uur. Verder voor
spoedgevallen bellen aan de grote voor-
deur. Liefst zoveel mogelijk op: zaterdag
van 9.15 tot 10.00 uur en 17.45 tot 18.15uur
en op zondag van 9.30-10.00 uur.

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

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

Stichting voor maatschappehjke
dienstverlening "De Graafschap"

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

Kruisverenigingen Vorden
Wijkgebouw Burg. Galleestraat 17, tel.
(05752)-1487.
Spreekuur van de wijkverpleegkundigen
en uitleen van verpleegartikelen maandag
t/m vrijdag van 13.00 uur tot 13.30 uur in
het wijkgebouw. Avond- en weekend-
diensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar
tijdens kantooruren op tel. no. 05750-
29666.

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

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

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

Stankmeldingsnummer
N r. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

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

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Warnsveld

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



21 JUNI
VADERDAG
Tuinmeubelen: volkunststof-
terrasstoelen, ligstoelen,
parasols, tafels etc.
Zie onze tuinmeubelafdeling

Stereomeubelen
Pitriet fauteuil
Draaifauteuil
Leren poef C> nu: 59,50
Lektuurbak
Rolluiken, screens etc.
Slaapzakken
Plaids
Dekbedden

HELMINK meubelen
Zutphenseweg 24 Vorden Tel. 05752-1514

JANSSEN ADMINISTRATIE
& COMPUTERSERVICE
Vorden, Christinalaan 9, 05752-2325
Arnhem, Zijpendaalseweg 41, 085-510155

Wij kunnen voor u verwerken.

* Financiële administratie
* Debiteuren (eventueel met aanmaningen)
* Crediteuren
* Loon/Salarisadministratie (dokumentatie beschikbaar)

voor complete verzorging van uw
administratie en jaarrekening.

Elf joar Normaal in Toldiek,
krïj Flophouse

1. Vrijdag 19 en zaterdag 20 juni:

Tuinfeesten
met Live-muziek, barbeque, kampvuur enz.

2. Vrijdag 26 juni:

Normaal
VOORVERKOOP BIJ: Café „De Zwaan", Hengelo; Café „De Engel",
Steenderen; Café „De Herberg", Vorden; Jeugdsoos „Flophouse";
Café „'t Winkeltje", Zutphen; Café Sesink, Baak; "Sutterland", Doetin-
chem; Café „Kromhout", Brummen.

3. Zondag 28 juni, 11.00 uur:

Koffieconcert»
Glanerbrugger muzikanten, H arm oet Riessen
en Normaal.
VOORVERKOOP BIJ: „De Spar", Steenderen; Café „De Engel", Steen-
deren; Slagerij Driever, Baak; Slagerij Aalderink, Toldijk; Café „Den
Bremer", Toldijk; Café „De Herberg", Vorden; Boekhandel Wolters,
Hengelo; Supermarkt Hummelo; Jeugdsoos Flophouse.

Voor complete woninginrichting naar
interieuradviseur

te Wichmond
Hackforterweg 19, Wichmond. Tel. 05754-517
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Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 18-19-20 juni

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Braziliaanse
Pers-

sinaasappelen
oor 3.95

MAANDAG
22 juni
per kilo

Andijvie
1,95

DINSDAG
23 juni

500 gram
Geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
24 juni

500 gram

Stoofschotel
2,50

± 10 SOORTEN RAUWKOST UIT VOORRAAD
LEVERBAAR

Het gezondste brood
bakt uw warme bakker.
Tarwe Roggebrood
met 15% voedingsvezel
Gezond en lekker.
Probeer het eens!

AANBIEDING:

Krente of
Rozijnenmik van 3.-
Gebakstuk:
slagroom — mokka of bavrois
van 5,75 voor

NNIND/VIOLENB/1KKERS

2,50

Spiraalkoeken van 3,50 voor

5,25
3,00

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
Ongewoon lekker, 250 gram

V
mm<'«

ers
oordelig

arkensvlees
errassend lekker

WEEKEND SPECIALITEIT

Hawaii Burgers of
Hamburgers
5 HALEN, 4 BETALEN

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1 kilo 6,95

Grove verse worst
1 kilo 9,90

Speklapjes
1 kilo 7,25

Schouderkarbonade
1 kilo 6,95

»ELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Magere Varkenslapjes
1 kilo

IV)?qere Varkensrollade

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
150 gram

Kartoffelsalade 100 gram

1,25
0,89

MARKTAANBIEDING

Bami +Nasi

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt
1 kilo 6,95

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Slavinken
per stuk l ,—

Te koop: Alle soorten kool-
planten, tomaten, selde-
rie, peterselie, rode biet,
sla, knolraap, en andijvie-
planten. Bieslookpollen,
en jonge konijntjes,
kleurdwerg, cavia's.
D. Klein Geltink, Schuttestraat
1, Vorden. Tel. 05752-1498.

Verregend, maar toch optimis-
tisch a.s. zaterdag 20 juni.
Krato Buitentoneel
Aanvang 20.30 uur, terrein
open 20.00 uur.
Komt u ook!

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

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

Oranjefeest Medler Tol

Zaterdag 27 juni avond-oriën-
teringswandeling. Start om
20.00 uur bij café Eijkelkamp,
Medler.

Een taart voor Vader.
Ja,

dat doen we.
Van de

_ Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

VOOR VADERDAG:

Romika
herenmuilen
leer met voetbed
normaal 84.95

deze week 69.-
Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

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

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

aguAsport
regenpakken

Bekroond door het Ministerie van Verkeet
en Waterstaat Het meest verkochte

e lee«t ras In viil modische kleuren

WAPEN EN SPORTHANDEl

ZUTPHENSEWEG - VORDEN



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

INGEHENRIKE

Benno en Absie Bokkers

9 juni 1987.
Lankampweg 3,
7251 PM Vorden.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus die wij moch-
ten ontvangen bij ons 50-jarig
huwelijk.

J. WINKELS
M. WINKELS-
MEULENBRUGGE

Lochem, juni 1987.
Vordensebinnenweg 9.

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk danken die
onze trouwdag op 29 mei mid-
dels bloemen, kado's en geluk-
wensen tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

BERT EN ERICA
KORNEGOOR

Vorden, juni 1987.

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

JOHAN SLAGMAN

betuigen wij onze welgemeen-
de dank.

Uit aller naam:
G. J. Slagman-Keizer

Vorden, juni 1987.

Nog nagenietend van ons 50-
jarig huwelijksfeest, danken
wij allen die deze dagen onver-
getelijk voor ons hebben ge-
maakt met mooie bloemen,
kaarten, cadeaus en veel liefs.

't Was fantastisch!

R. A. ENGBERTS
M.B. ENGBERTS-
ROORDINK

Vorden, De Steege 26.

Te koop: VW Kever, geheel
gerest. APK tot 20-5-88 na 17
uur.
Bar. v.d. Heijdenlaan 9, Wich-
mond.

Te koop: Renault 18 GTL
Break type 2, b.j. 1984,
80.000 km, prima staat.
Tel. 05752-1531.

Te koop: VW Kever 1302, b.j.
1970, APK gekeurd tot mei '88.
Tel. 05752-1098.

Schoen reparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Oranjefeest Medler Tol

Zaterdag 27 juni avond-oriën-
teringswandeling. Start om
20.00 uur bij café Eijkelkamp,
Medler.

Te koop of te huur gevraagd:
ruim huis met grote tuin,
rustig gelegen in Vorden of
buitengebied van Vorden. Evt.
tijdelijk huren. Flinke huurprijs
geen bezwaar.
Tel. 05752-1832.

Geef Vader:
Gazonmaaier, Rookstandaard,
Ligstoel of Ligbed, Rolschoff el.
Gereedschap, Camping-arti-
kelen, Barbecue's.

Fa. Jansen
Bleekstraat 1, Hengelo.

SCHOOLBOEKEN
BESTELLEN

LOGA
BELLEN

Te koop: schouwmodel gas-
haard + gevelkachel.
05450-3934.

$""*"* "*'$
$ In plaats van kaarten $

* *§ $
* Ja/7 Bensink *

* ** e/? *
i i
* /ofe Rietman

* *
* *§ hebben de eer en het genoegen u hierbij, mede namens y

hun wederzijdse ouders, kennis te geven van hun voorge-
| nomen huwelijk welke voltrokken zal worden op vrijdag $
$ 26junia.s. om 10.30 uur in het gemeentehuis te Ruurlo, §
& $

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden om 13.00 uur
;« _/_ A/ u jx' /- .»- r> /_ -J n- ii i«/ • • •in de N.H. Kerk te Ruurlo door Ds. H. Westerink.

U bent van harte welkom op onze receptie van 14.30 tot $
16.00 uur in zaal 'De Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo. |

f
Ons adres is : §
Branderveenwegla, 7 261 RE Ruurlo

Op zondag 21 juni a.s. hopen wij met onze
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
ons 65-jarig huwelijksfeest te vieren.

Gradus Lebbink en
Willemina Lebbink-Geurtsen

Om 14.00 uur zal er een H. Mis uit dank-
baarheid gehouden worden in de St. Anto-
nius van Paduakerk te Kranenburg.

Vorden, juni 1987.
Eikenlaan 27

Gelegenheid tot feliciteren van 19.00 uur
tot 21.00 uur in zaal Schoenaker, Kranen-
burg, Vorden.

$
$
^ Zaterdag 27 juni 1987 hoop ik mijn 80ste verjaardag te \
i vieren. §
| Gelegenheid tot feliciteren is er op die dag incafé-res-
| taurant Schoenaker, Kranenburg van 20.00 tot 22.00 \
$ uur. ^

i
M. W. Besseling

i Ruurloseweg 24,
l 7251 LK Vorden

L

Heden overleed nog onverwacht mijn lieve man, vader
en opa

GERRITJAN REGELINK
ECHTGENOOT VAN M. REGELINK-BORGMAN

op de leeftijd van 79 jaar.

Vierakker: M. Regelink-Borgman

Hennie en Derk

Annie en Adriaan

Mimie en Frits

Wim en Reiny

en kleinkinderen

7233 PB Vierakker, 15 juni 1987
Koekoekstraat 7
„'t Schoolmeester"

De rouwdienst zal gehouden worden op vrijdag 19 juni
om 12.00 uur in de Ned. Hervormde kerk te Wichmond,
waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden om
13.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Wich-
mond.

Gelegenheid tot condoleren 15 minuten voor de aan-
vang van de dienst.

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze
lieve broer en zwager

GERRITJAN REGELINK
ECHTGENOOT VAN MARIA HENDRIKA BORGMAN

op de leeftijd van 79 jaar.

Warnsveld: fam. Joh. Regelink

Lochem: fam. J. G. Hiddink

Vierakker, 15 juni 1987.

Wegens vakantie

gesloten
van 22 juni t/m 4 juli

Sig.Mag., Boek- en Tijdschriftenhandel

"JAN HASSINK"

Denk aan Uw Stenderkasten-voorraadü!

Enige en algemene kennisgeving

Op 8 juni 1987 overleed te Amsterdam onze vader en
schoonvader

Mr JOAN JOLLES
WEDUWNAAR VAN LUCIA MOES

oud-advocaat
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

7 juli 1906 8 juni 1987

Abcoude: M. van Marken-Jolles
A. F. van Marken

Correspondentieadres:
Angsteloord 38,
1391 EG Abcoude.

De begrafenis heeft plaatsgehad op 12 juni 1987 op de
Algemene begraafplaats 'Zorgvlied' te Amsterdam.

HONDENTRIMSALON
JOANNE ZELLE

Wij gaan de hele
maand juli

op vakantie!

Praktijkadres:
Burg. Galleestraat 23

7251 EA Vorden
Telefoon: 05752-3128. B.g.g.: 05752-3330

Een merksigaar voor
Vaderdag kopen?

kom dan eens bij ons binnen lopen,
o.a. Oud Kampen en Balmoral.

SIGARENMAGAZIJN BRAAM
Burgemeester Galleestr. 10a, Vorden

BOXER SHORTS
exotische prints

*.-

Modecentrum

;o»*u

voor
Vaderdag

Ruurlo

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

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

Woensdagsmiddag geopend.

't Beeckland
CHR. SCHOOL VOOR LHNO
Het Hoge 41,
7251 XV Vorden
Tel. 05752-1512

Gevraagd m.i.v. 24 augustus a.s.

SURVEILLANTE
Werkzaamheden:
Toezicht houden op leerlingen tijdens de
lunchpauze op schooldagen van 12.15 tot
13.30 uur.

Inlichtingen
zijn te verkrijgen bij de directrice
Mevr. L. A. Nijhoff, aan wie u ook uw
sollicitatie kunt richten (voor 25 juni a.s.).

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

Op het grote bord staan de eerste winnende nummers. Elk nummer is
goed voor een GRATIS BIEFSTUK van een 1/2 kg. zwaar! Ook deze

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

Varkensschnitzels
100 gram 1,89

zie weekendrecept

Bretons gehakt
500 gram 4,98

TIP VOOR DE BOTERHAM

Casselerib
100 gram

Boterhamworst

«
l r

100 gram O, O 9

Special

Pampa-
schijf

(uitgeb. karbonade gevuld
met ontbijtspek), 100 gram

1,65

MAANDAG

Speklappen
1 kilo

6,98

DINSDAG

Verse worst
500 gram

4,98

WOENSDAG

Gehakt h.o.h.
500 gram

4,98

KEURSLAGER VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VQRDEN

TELEFOON 05752-1321

De Keurslager
Verstand van
lekker vlees

Geef vader een fles kado

Burg. Galleestraat 12 Vorden, tel. 1391

vee- en vleeshandel bv

exportslachterijDJ. JANSSEN'S
Kanaalpad 30 7321 AP Apeldoorn

Aan de heren varkenshouders en belangstellenden.

In het kader van het nieuwe klassifikatiesysteem varkens dat op
6 juli a.s. van kracht gaat worden willen wij u uitnodigen om een

voorlichtingsavond
bij te wonen op donderdag 25 juni om 20.00 uur in café-restaurant
'De Herberg' te Vorden.
De heer P.F.H. Baartmans van het Produktschap voor Vee-en Vlees zal
met behulp van dia's een toelichting geven over het nieuwe systeem.

Gezien het belang van deze bijeenkomst rekenen wij op uw aanwezig-
heid.

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

Landbrod

Echte Bakker
VAN ASSELT



Heren Pantalons
In meerdere modellen, kleuren

en kwaliteiten.
Voor vader al uitzoeken

vanaf slechts

48,50
Heren glans
sportbroeken

Met het merk Tigers
opgeborduurd, met binnenbroekje

en achterzak, in strepen of
ruiten. NormaleTuunteprijs 15,95

Speciaal voor vader slechts

Gestreepte heren
overhemden

Van een bekend merk, met korte
mouw en borstzak.

NormaleTuunteprijs is 25,OO
Voor vader slechts

19,95
Katoenen heren

sokken
In meerdere uni kleuren.

Versterkt met 30% polyamide.
Normale Tuunteprijs 4,95
Speciaal voor vader 3 paar

slechts

10,00

Tricot heren
pyama's

In een fijn gebreide 100%
katoenen kwaliteit.

NormaleTuunteprijs is 29,95
Speciaal voor vader slechts

25,00

Heren zakdoeken
In luxe verpakkingen.

Merk La Ligna - Swan en
Tip Top.

Per 3 stuks verpakt.
Voor vader reeds vanaf

RIEKEP SPORTSCHOEN LEREN TAS

Elegante heren
schoen.
Fantastisch licht
en komfortabel.
In verschillende
modellen vanaf

Adidas
Sportschoen.
Verschillende
kleuren vanaf

!ö

59,95 69,00 i

119,00
JOCHIES,

EEN VERRASSENDE GEDACHTE VOOR EEN
AARDIG GEBAAR. SPAAR GELD MET
ONZE „SPONSOR-CREDITCARD"

SIOUX, 'ulcl;
EMMENDO

^inoccffio

adidas ̂

SELEGO AANBOD N STIJL
Scleco Sideral 25 SS 497. Nieuwste digitale

techniek. 63 cm. F:lat square Ix-eldlnus. Aiiri-

retlex ^lassilienn. Stereo. Afneembare bas-reflex

boxen. Teletekst met geheugen. '

Ailviespnjs 2 WK.- HIJ ons:

Seleco 25 SS 367. 63 cm. Full square black matnx

beeldbuis. Met teletekst Stereo met panoramu

dieiuiig. Adviespn|s 1998.- Bijons:

3 Jaar garantie op alle onderdelen. ook

Verhuur video
Camcorder tijdig
reserveren.

Seleco 21 SM 366. Slechts 41 cm. ondiep, l ui l

square black matnx beeldbuis 55 cm. Complete

afstandsbediening. Met teletekst,

Adviespnjs 1699.- HIJ ons:

seleco

BAAK

DE NIEUWE STIJL IN TV/ VIDEO

Voor elektra - gas -
water - antennebouw
EMMERIKSEWEG 46

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

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

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

Als u nog voor de vakantie
aan een andere auto

toe bent, moet u nu naar
• ons toekomen!

iserperjaarrri&ar
één dag voor vader?

Natuurlijk niet! Maar er is wel één speciale dag, waarop je hem

eens extra kunt verwennen. Bijvoorbeeld met een handig stuk

gereedschap. Of een tijdbesparend hulp-artikel in de tuin. Of

een lekker-luie tuinstoel. Of met een ander welkom geschenk

uit de 1.001 kadowinkel van Barendsen.

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261barei\dsei{
Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

Een pijproker

is geen

onruststoker•
Zoals 'n wijnkenner met zorg

de godendrank van goede huize

kiest, zo selecteert de

pijproker zijn tabakssoorten

en pijpen.

Voor 'n goed advies:

Uw speciaalzaak

Braam
Burg. Galleestr. 10a, Vorden

Voor klusjes groot of klein
moet men bij Harmsen zijn!

METSELWERK -TIMMERWERK

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

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

Opel CorsVdrs 12S TR 'Luxe' zilver met. 36.000 km 1984

Opel Corsa 2 drs 12S TR 'Luxe' zilver met. 17.000 km 1985

Opel Kadett 5 drs 13S 'spec' bruin met. 93.000 km + A.P.K 1981

Opel Kadett Caravan 5 drs 1300N 'spec' rood 85.000 km, met LPG 1981

Opel Kadett 4 drs 1300N 'spec' blauw met. 82.000 km -l- A.P.K 1981

Opel Kadett 5 drs 1300N 'spec' blauw met. 83.000 km + A.P.K 1982

Opel Kadett Caravan 5 drs 16D blauw + trekh. + A.P.K., diesel 1982

Opel Kadett 3 drs 1600S 'spec' blauw met. 67.000 km + A.P.K 1982

Opel Kadett 2 drs 12S 'spec' bruin 78.000 km + A.P.K 1983

Opel Kadett 3 drs 13S 'spec' zilver met. 76.000 km + A.P.K 1984

Opel Kadett 3 drs 16S LS. zilver met. 60.000 km -l- trekh., met LPG 1985

Opel Kadett 5 drs 12S LS. blauw met. 39.000 km, van 1e eig 1985

Opel Kadett 3 drs 12S LS. blauw 41.000 km, van 1e eig 1985

Opel Kadett 3 drs 16D LS. wit 60.000 km, van 1e eig., diesel 1985

Opel Kadett 3 drs 12S LS. wit 56.000 km, van 1e eig., met LPG 1985

Opel Ascona 2 drs 19N bruin met. 91.000 km + A.P.K 1981

Opel Ascona 4 drs 2.0S 'Berlina' bruin met. 104.000 km, met LPG 1981

Opel Ascona 4 drs 16S LS. groen met. 55.000 km + A.P.K 1983

Opel Ascona 5 drs 16D 'Luxe' antraciet met. 76.000 km, diesel 1985

Opel Ascona 4 drs 16S Traveller' blauw met. 50.000 km, met LPG 1986

Opel Rekord 4 drs 2.0S LS. groen met. 145.000 km, van 1e eig., met LPG . . . 1984

V.W. Golf diesel 5 drs LS. wit 105.000 km, van particulier 1984

V.W. Golf diesel 3 drs LS. zilver met. 148.000 km, trekh. enz 1980

V.W. Polo 3 drs LS. oranje 80.000 km, zuinige auto 1980

B.M.W. 316 2 drs LS. rood 116.000 km + A.P.K., trekh 1981

Renault R5TL 5 drs zilver met. 96.000 km + A.P.K 1981

Ford Escort 3 drs 1100 L bruin met. 42.000 km + A.P.K 1983

Fiat Regata 4 drs 85S zilver met. 21.000 km, 7.000,- beneden nw.pr 6-'86

Fiat Regata 5 drs Caravan 85S grijs met. 21.000 km, 4500,- beneden nw.pr. 1 -'87

Inruil en financiering mogelijk!

OPEL-SERVICE

.0X0)1 l«=l U£

tramstraat 13-25 tel 05730-2555
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Raad Vorden akkoord met meerjarenbegroting

Lasten voor de burger gaan omhoog
65-jarig huwelijksfeest

Onderbroken door een 'broodje' is de gemeenteraad van Vorden dinsdag-
avond bijna acht uren bijeen geweest teneinde de meerjarenbegroting te
behandelen. Een behandeling die met het indienen van diverse moties,
amendementen en schorsingen gepaard ging.

Tot op het laatst was het onzeker of er
inderdaad sprake was van een 'meer-
jarenbegroting', want bij het 'scheiden
van de markt' wilde de VVD een mo-
tie indienen die inhield dat de onroe-
rendgoedbelasting voor 1988 met drie
procent zou worden verhoogd en dat
voor de jaren 1989 en 1990 nog een slag
om de arm zou worden gehouden. De
fraktie van de Partij van de Arbeid kon
zich in de zienswijze van de VVD wel
vinden.
Het CDA had via fraktievoorzitster
mevrouw Aartsen al laten weten ak-
koord te gaan met het voorstel van het
college.

Burgemeester en wethouders hadden
bij de indiening van de meerjarenbe-
groting kenbaar gemaakt dat het
noodzakelijk was om de begrafenis-
rechten, afvalstoffenheffing en de
hondenbelasting te verhogen, alsme-
de de onroerendgoedbelasting met
drie procent voor de jaren '88, '89 en
'90.
Toen burgemeester Vunderink de
VVD erop attent maakte dat wanneer
de raad zou besluiten tot alleen een
verhoging van 3 procent O.B. voor
1988, er geen sprake meer kon zijn van
een 'meerjarenbegroting'. "Dat bete-
kent dat er alleen een begroting voor
1987 en 1988 vastgesteld kan worden,"
aldus Vunderink. Daar schrok de
VVD toch wel even van en werd als-
nog besloten het voorstel van het col-
lege te volgen en de motie in te trek-
ken. Zij het schoorvoetend ging toen
ook de PvdA overstag en steunde zij
het collegevoorstel.
De meerjarenbegroting 1987-1991
werd dus vastgesteld. CDA'er W.B.J.
Lichtenberg maakte dit niet meer

mee. Tegen kwart over elf hield hij het
voor gezien. Hij wenste de raad welte-
rusten en ging naar huis!

Geen toeristenbelasting
Zoals gezegd 'regende' het deze
avond moties en amendementen. Tij-
dens de beschouwingen liet de heer
W. Voortman (PvdA) weten het vol-
strekt oneens te zijn met de voorge-
stelde verhoging van de hondenbelas-
ting. "Een verouderde belasting. Veel
burgers zijn het er niet mee eens en de
kontrole erop doet inbreuk op de pri-
vacy," aldus Voortman. Zijn motie om
de hondenbelasting te vervangen
door de invoering van een toeristen-
belasting werd met de stemmen van
het CDA en WD tegen met 9 tegen 4
verworpen.
Een andere motie om voor 1988 een
éénmalige stelpost op te voeren van
30.000 gulden voor kunstbeleid, mu-
ziekonderwijs en sociaal-kultureel
werk haalde met 8 voor en 5 tegen
(CDA) wel de meerderheid van de
raad.
Het CDA was deze avond heel wat
minder gelukkig met het indienen van
moties. Zij werden allemaal met 9
stemmen tegen en 4 voor verworpen.

Geen 200.000 gulden
onttrekken
Zo stelde het CDA voor om 200.000
gulden aan de bestemming verkeers-
omleiding te onttrekken en dit geld te
besteden voor de aanleg van een fiets-
pad/parallelweg langs de Ruurlose-
weg. Mede doordat burgemeester
Vunderink op de konsekwentie wees
dat door het onttrekken van deze twee

ton aan de verkeersomleiding er in fei-
te geen dekking is voor de doortrek-
king van de Komvonderlaan, deed zo-
wel de PvdA als WD besluiten de
CDA-motie van tafel te vegen.

Schuttestraat geen kip
met gouden eieren
Mevrouw Aartsen bepleitte deze
avond dat er geen doorberekening
van de korting op de rijksbijdrage cul-
tureel werk toegepast zou worden.
(Het college stelde voor om 17 mille te
korten op de subsidies van de ver-
enigingen.) Zij wenste via een motie
de benodigde middelen te halen uit
het bedrag dat is opgenomen voor de
rekonstruktie van de Schuttestraat.

De WD kantte zich hier fel tegen.
Ook de PvdA wees de motie af. Het-
zelfde gold voor de CDA-motie om
15.000 gulden voor kunstbeleid op de
begroting op te nemen en ook deze
gelden te putten uit de post rekon-
struktie Schuttestraat. Ook hier ving
het CDA bij WD en PvdA bot. ("Het
CDA beschouwt de Schuttestraat
blijkbaar als een kip met de gouden
eieren", zo merkte de heer E. Bran-
denbarg op.)

Een andere motie van het CDA om de
reserves in de komende jaren weer op
te bouwen door middel van het stor-
ten van een deel van de Gamogwin-
sten; de opbrengsten van de verkoop
van gemeente-eigendommen en een
eventueel overschot van de rekening
1986 in de reserves te stoppen werd
met 8 tejjeji 5 stemmen verworpen
door de i

Geschrokken
Tijdens de zeer uitvoerige beschou-
wingen zeiden de frakties geschrok-
ken te zij^Bm de hoge kosten die ge-

paard gaan met de verbouwing van
het koetshuis (bijna een kwart mil-
joen). Burgemeester Vunderink deel-
de mede dat er een nieuw voorstel van
het college ligt, waarbij gestreefd zal
worden de kosten tot beneden de
twee ton te beperken. "We moeten
wel verbouwen want mogelijkheden
om gemeentewerken en ruimtelijke
ordening in het gemeentehuis onder
te brengen zijn er niet", aldus burge-
meester Vunderink.

Woningbouw
Burgemeester Vunderink deelde me-
de dat er intensief overleg met de pro-
vincie gaande is om een extra kontin-
gent voor ouderenwoningen te krij-
gen. "Helaas hebben we tot dusver
alleen maar 'nee' van de provincie ge-
hoord."

Wethouder J.F. Geerken (CDA) die
deze avond diverse keren van socialist
W. Voortman te horen kreeg dat de
wethouder over bijvoorbeeld het be-
leid ten aanzien van het muziek-
onderwijs en het beleid ten aanzien
van 'korten op de subsidies' van de
verenigingen geen duidelijke visie
heeft ("zelfs Uw eigen fraktie heeft an-
dere meningen", aldus Voortman),
deelde de raad mede dat er ten aan-
zien van de sportbeoefening in Vor-
den en de daarvoor benodigde ak-
kommodaties, de raad nog dit jaar een
notitie kan verwachten die eerst in de
commissie Welzijn behandeld zal
worden.
Wethouder mr. Slingenberg (WD)
zei dat de aanvraag voor een bouwver-
gunning voor de gemeent^erf begin
juli wordt ingediend. De a^pssteding
vindt op 14 juli aanstaande plaats. Bij
monde van burgemeester Vunderink
deelde het college mede dat het niet is
uitgesloten dat er de komende jaren
meer personeel op het gemeentehuis
bij moet komen. EB

Zwemvierdaagse met veel
randakativiteiten waaronder
midsummemightswimming
Vanaf dinsdag 23 juni tot en met vrijdag 26 juni zal in het Vordense zwembad "In de Dennen" voor de der-
tiende keer de traditionele zwemvierdaagse worden verzwommen.
Deze vierdaagse wordt op een zeer spektakulaire wyze met een waterspuitfestijn door de Vordense brand-
weer geopend. Het slot van de vierdaagse zal worden afgesloten met midsummernightswimming.

NATIONALE
.ZWEM

unJceftfib

In het voor deze gelegenheid extra
verwarmde zwemwater kunnen de
deelnemers gedurende de zwemweek
respektievelijk 250 meter of 500 meter
per dag zwemmen. Is men op een der
avonden verhinderd dan bestaat ook
de mogelijkheid op maandag 22 juni

, te zwemmen, mits dit van tevoren bij
het organisatiekomité is aangemeld.
De medailles zullen meteen na afloop
worden uitgereikt, en niet zoals te
doen gebruikelijk op de slotavond.
De aanmelding voor de zwemvier-
daags kan op het bad geschieden.

De inschrijfkosten bedragen f 5,- per
persoon. Voor niet-abonnementshou-
ders wordt er een speciaal zwemvier-
daagse abonnement uitgegeven, gel-
dig voor een week onbeperkt zwem-
men (dus ook buiten de zwemvier-
daagse om). De kosten bedragen voor
de jeugd toten met 17 jaar een tientje
en voor 18 jaar en ouder f 12,50. Het
bewuste abonnement kan ook ge-
bruikt worden voor de "randaktivitei-
ten".

Nationale rekordjacht 1987
De randaktiviteiten zullen dit jaar in
het teken staan van de nationale re-
kordjacht, en aktiviteit die vorig jaar
vanwege de bar slechte weersomstan-
digheden niet door kon gaan. Dit be-
tekent dat Riek Groot Roessink de "In
de Dennen-bokaal" nog stegds in zijn
bezit heeft.
Gedurende drie avonden kunnen de
deelnemers(sters) elkaar over diverse
rekordjachtonderdelen bestrijden.
Dit alles onder leiding van het badper-
soneel. Vrijdagavond 26 juni zullen de
prijswinnaars bekend worden ge-
maakt. Bovendien zullen de deelne-
mers(sters) die per onderdeel in de
prijzen vallen, worden ingeschreven
voor de vijf regionale landelijke voor-
rondes die uiteindelijk zullen leiden
naar de grote landelijke finale in het
najaar.
Voor deze rekordjacht kan men zich
tot uiterlijk dinsdag 23 juni aan de kas-
sa van het zwembad inschrijven.

Midsummernightswimming
Gezien de periode en tijd van het jaar
een wat toepasselijker naam dan
"Moonlightswimming", aldus chef-
badmeester Martin Westerik.
Dit zwemgebeuren vindt dus plaats
op vrijdag 26 juni en zal gaan duren tot
12.00 uur 's nachts. Alles zal weer
worden omlijst met onderwaterver-
lichting, muziek, barbeque en een
kampvuur. Uiteraard hangt veel van
de weersomstandigheden af. De afge-

lopen jaren vond de zwemvierdaagse
steevast in het naseizoen plaats. Ge-
zien de dalende belangstelling heb-
ben Martin Westerik en de zijnen be-
sloten dit evenement thans in het
voorseizoen te houden met hopelijk
meer deelnemers dan voorgaande ja-
ren.
Landelijk heeft de KNZB voor de
zwemvierdaagses een samenwerking
aangegaan met Unicef. Ook in Vorden
kan men voor Unicef zwemmen. Bij
de kassa aan het zwembad kan men
hierover alle gewenste informatie krij-
gen. Ook ligt daar de zwemvierdaag-
se-krant klaar, alsmede de sponsor-
kaarten t.b.v. zwemmen voor Unicef.

Regen spelbreker bij
Openluchtspel Krato
"We zijn zaterdag de gehele middag
met tien man bezig geweest om de
voorbereidingen te treffen voor ons
openluchtspel. Met het schminken
hebben we gewacht tot 19.00 uur. Er
was nog steeds hoop dat het weer op
zou klaren. Helaas, het bleef regenen
en we hebben de beslissing moeten
nemen om de uitvoering af te gelas-
ten", aldus Henny Sueters die gedu-
rende de gehele zaterdag de bui letter-
lijk en figuurlijk al zag hangen.
Het zou deze zaterdag een primeur
voor Vorden betekenen. Een open-
luchtspel in drie bedrijven dat de to-
neelvereniging "Krato" op de camping

"De Goldberg" aan de Larenseweg
zou opvoeren.

"Op 'n mooie dag in Mei" (zoals de ti-
tel van het blijspel luidde) werd dus
een natte dag in juni. De toneelvereni-
ging hoopt nu maar dat het zaterdag-
avond 20 juni wel opgevoerd kan wor-
den. De aanvang is 20.30 uur. Door de
afgelasting van zaterdagavond is be-
sloten om dinsdagavond 30 juni ook
een uitvoering te plannen.

Uitvoering
Nuts blokfluit- en
melodicaclub
Er moesten zaterdagavond in het
dorpscentrum vele stoelen bijgesleept
worden om alle bezoekers bij de uit-
voering van de Nuts blokfluit- en me-
lodicaclub van een plaatsje te voor-
zien. Vele ouders en andere familiele-
den kwamen een kijkje nemen.
Nu is het woord "uitvoering" in dit
verband wellicht niet helemaal op zijn
plaats want de leiding van de blokfluit-
en melodicaclub, Gea van Zuilekom
en Hans Weenk, zien het meer als een
openbare les d.w.z. dat het publiek
kan horen en zien wat de jeugd zoal in
een jaar heeft geleerd.
Er waren deze avond optredens van
de blokfluitgroepen l, 2, 3 en 4 (jon-
gens en meisjes die één of maximaal
vier jaar les hebben ontvangen). Di-
verse kinderen gingen tevens op de
solotoer. De leden van de melodica-
groep hadden een gezamenlijk optre-
den van beginnelingen en gevorder-
den.
Tijdens de verschillend optredens
door werden de jeugdige muzikanten
ter ondersteuning door Hans en Gea
op orgel en akkordeon begeleid. Tot
slot van deze muzikale avond werd
het clublied gezongen.
De voorzitter van de Nuts blokfluit-
en melodicaclub de heer P. de Vries
maakte bekend dat volgend seizoen
één groep van de melodica vervangen
zal worden door een key-board groep.
De belangstelling voor dit instrument
begint nl. meer en meer toe te nemen.
Zaterdagmorgen 20 juni kunnen be-
langstellenden vanaf 10.30 uur in het
Dorpscentrum nadere informatie krij-
gen.

G. B. Lebbink en W. E. Lebbink-
G eurtsen, beter bekend als Gradus en
Mina, vieren zondag 21 juni hun 65-
jarig huwelijksfeest.
Gradus geb. te Kranenburg 11 maart
1895 aan de Eikenlaan 27. Mina geb.
te Velswijk (gem. Zelhem) 27 januari
1898.
Als boerenknecht, soldaat in de mobi-
lisatietijd, huisknecht op huize "On-
stein", begon hij na de Tweede We-
reldoorlog zelfstandig zijn bedrijf op
te zetten. Hij specialiseerde zich in het
fokken van stamboekvarkens en een
fokbedrijf voor pluimvee.
Tijdens de oorlogsjaren was hij actief
in het verzet, waarvoor hij werd on-
derscheiden met het Verzetskruis.

Ook is hij voor velen bekend als een
humoristische man.
Mina is nog steeds actiefin huis en als
het even kan is ze graag bezig in de
tuin. Hun beider gezondheid is rede-
lijk.

Samen hebben ze 5 kinderen, 27
kleinkinderen en 19 achter-kleinkin-
deren. Zondag 21 juni is er een dienst
in de H. Antoniuskerk te Kranenburg
uit dankbaarheid. Ook zal er tijdens
deze dienst een achterkleinkind wor-
den gedoopt.

Het feest wordt voortgezet in zaal
Schoenaker, waar tevens de receptie
wordt gehouden.

VdH bloemen

ZUTPHEN: Buitensingel 62 Tel 05750-28986 Weg naar Laren 126 Tel 05750-159.11
VORDEN: Dorpsstraat 18 Tel 05752-2713.GROENLO: Schrijnwerker 1 Tel 05440-62689

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Schnitzels op Italiaanse wijze
In Italië is men verzot op kalfsvlees en men kent in de Italiaanse keuken
dan ook veel recepten voor gerechten met deze vleessoort. Voor dit ge-
recht kunt u eventueel ook varkensschnitzels nemen. U kunt er heel
goed één van de vele Italiaanse pasta's of droog gekookte rijst bij geven.
Reken voor 4 personen op 4 schnitzels van elk 100 a 125 gram.

Roer l ei los en voeg er een beetje zout en peper aan toe. Haal de schnit-
zels door het ei en laat ze er dan een uurtje in liggen. Keer de lapjes vlees
van tijd tot tijd om. Haal de lapjes daarna door een mengsel van ca. 30
gram gezeefde bloem en ca. 30 gram fijngeraspte oude Goudse kaas.
Verhit 80 gram boter in een koekepan en wacht tot het schuim op de bo-
ter begint weg te trekken.
Leg de schnitzels in de pan en temper de warmtebron iets. Bak de sch-
nitzels in 7 tot 8 minuten aan weerszijden goudbruin. Neem ze uit de
pan en houd ze even apart.
Verwijder de helft van de bakboter. Voeg aan de resterende bakboter 3
deciliter gezeefde tomaten (pomodoro passato) en 2 deciliter bouillon
(eventueel van tablet, korrels of poeder) toe. Voeg er V 2 theelepel fijnge-
wreven gedroogde tijm, l theelepel gedroogde oregano, l mespuntje
suiker en wat zout en peper aan toe. Laat alles gedurende 5 minuten
zachtjes doorkoken. Schenk het sausje dan door een zeefje in een
ovenvaste schaal. Leg de schnitzels in de saus en laat alles boven een
zeer laag afgestelde warmtebron nog 10 minuten zachtjes sudderen.
Tip: zet voor de liefhebbers nog een schaaltje met wat geraspte oude
kaas op tafel.

Bereidingstijd: 30 minuten
Energie per portie: ca. 1360 kJ (325 kcal).



DE VALEWEIDE
l DOS ROZen, staan 14 dagen

5 Geraniums

5 Fuchsia's

24 Agratum - 24 Salvia's -
24 Vlijtig Liesje - 24 Petunia's

32 Afrikanen - 32 Asylicum -
32 Lobelia's

4,00
10,00
10,00

9,75

9,75

Terrasschermen
Zonneschermen

Rolluiken
Rolgordijnen

Aluminium

Jalouzieën
Voor binnen en buiten

vlakhangende

Zonwering
Voor een goed advies

naar
• interieuradviseur
«ft^ .

jpieterse
Hackforterweg 19
Tel. 05754-517

Oranjefeest Medler Tol

Zaterdag 27 juni avond-oriën-
teringswandeling. Start om
20.00 uur bij café Eijkelkamp,
Medler.

Verregend, maar toch optimis-
tisch a.s. zaterdag 20 juni.
Krato Buitentoneel
Aanvang 20.30 uur, terrein
open 20.00 uur.
Komt u ook!

Gevraagd: Hulp in de huis-
houding, 's Middags van
14.00 tot 18.30 uur, voor 4 hal-
ve dagen.
Uitsluitend telf. reaktie na
18.30 uur 05754-950.

Maak ook een goede keus en kies voor

SAME, FENDT of TORPEDO
tractoren

Tevens Uw adres voor:

Goede voorlichting en
verkoop van:

Hooibouwmachines
Opraapwagens
Kuilvoersnijders
Hogedrukreinigers
enz., enz., enz.

nieuw of
gebruikt

Mest-sïlo's (hout, staal, beton)

V.L.C. 'De Graafschap'
Afd. Landbouwmechanisatie

te Ruurlo, Stationsstraat 14, tel.: 1541
te Vorden, Ruurloseweg 120, tel.: 6643

Dat is aantrekkelijk:

Nu nog uw geld vastzetten
voor 5 of 6 jaar

Rente 6,0 procent

Rabobank
Vorden
05752-1888

kantoren te Vorden, Kranenburg en Wichmond

Een verantwoorde huidverzorging

nog voor u op vakantie gaat?

Schoonheidssalon 'Bjoetie'
^7^\m

Dr.R.fJ.

BloKosmefik

vakantie van 13 juli t/m 2 augustus

A ns Jongbloets

Het Wiemelink 9,
Vorden, tel. 3560
maandag t/m vrijdag

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, Vorden. Tel. 05752-1770
Onder de/elfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde".
Kerkstraat 3. Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om /ijn uitstekende keuken.
'n Unieke gelegenheid voor uw lamiliediner.

met
Televisie

reparaties
-^- direc*

; i naar

uw vakman
- van vertrouwen

ook voor uw
niejwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Wen naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder Tel. 05752-100Ü

Vaderdag-t i p van De Beer
ANCRA BAGAGEGORDEL ASSA REISSAFE

Met deze bagagegordel sjort u alles op uw imperial vast,
zoals surfplank, koffers, vakantietent, enz. Treksterkte_
600 kilo, lengte 3.50 meter.
Mormale prijs 9.75
Vakwerk prijs 7.95

M

/ •

Berg nu al uw belangrijke reispapieren en geldzaken veilig
op tijdens uw vakantie. Eenvoudige maar onwrikbare
bevestiging in auto, boot of caravan.
De reissafe maakt een einde aan de vakantie
inbraakproblemen.
Mormale prijs 155.00
Vakwerk prijs 99.50 99!'

Gereedschap en Ijzerhandel

DE BEER BV.
Spittaalstraat 22 - Zutphen
Telefoon 18411

BOELDAG
Wegens verhuizing diverse goederen te koop;
uitsluitend op zaterdag 20 juni van 9.30-12.00 uur
v.m.

Diepvrieskist 330 liter — koelkast
trapnaaimachine — motormaaier — oude
potkachel — sierbloempotten — diverse
huishoudelijke artikelen.
Weide-apparaat — rijzadel/laarzen
hoefijzers — onderdelen van tuigen e.d.

J. A. NORDE Zelstweg 1, Vorden

Vaderdag
Hij lust ook best

een taart.

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL. 1384

Vakantiekorting voor uw vakantiekoffer
OP ONZE DAMESAFDELING:

JAPONNEN 198.-
nul49.— en 98.—

ROKKEN 129.-
79.- en 49.-

Modecentrum

nu

OP ONZE KINDERAFDELING:

Alle broeken, jacks, sweatshirts van
Pointer, B.F. Locker:

20% KORTING
Ruurlo



VERVANGEN WORDT VERBETEREN
met KUNSTSTOF RAAMKOZIJNEN
van de H.C.I.

Zijn uw raamkozijnen aan vervanging toe?
H.C.i. levert nu kunststof raamkozijnen in alle maten,
in de kleuren wit en bruin.
Kompleet met isolatieglas en draaikiep beslag.
H.C.I.-kunststoframen hebben een hoge isolatiewaarde en vragen
geen onderhoud.

Bent u geïnteresseerd? ,
Vul de bon in of kom naar de H.C.I.-showroom.
Onze medewerkers adviseren u graag en vrijblijvend.

De meeste modellen kunnen ook in hout geleverd worden

BON voor gratis prijsofferte

D Ik verbouw en ben van plan P.V.C.-ramen in te bouwen.
Aantal ramen:

D Ik bouw en wens een prijsofferte voor ramen in P.V.C.
Aantal ramen:

D Graag vertegenwoordigersbezoek.

Naam:

Straat:

Postcode:

Telefoon:,

Woonplaats:

Bij voorkeur om:

Te zenden aan:
H.C.I., Kruisbergseweg 13, 7255 ZG Hengelo (Gld.)

A
H.C.IL H.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM

Kruisbergseweg 13, Hengelo (Gld). tel. 05753-2121.

Oranjefeest
Leesten -Warken
Op het feestterrein bij de „Boggelaar"
aan de Vordenseweg.

Vrijdag 19 juni:
19.00 uur zaal open.
19.30 uurOpening. Door eigen leden zal op-

gevoerd worden het blijspel

„Vogeltje"

Na afloop o.l.v. „The Woodpeckers"

Dansen tot 1 uur

Zaterdag 20 juni:

10.00 uurGekostümeerde optocht.
Opstellen bij de school in
Leesten.

13.00 uur Kinderkermis en volksspelen.
13.30 uur Trekker-behendigheidsrit
14.00 uur Vogelschieten

Vogelgooien voor dames
16.00 uur Ringsteken en schijfschieten
20.00 uur Dansen m.m v.Rendez-Vous

GEMEENTE
VÓRDEN

Burgemeester en wethouders van Vórden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van het
bepaalde in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Or-
dening, het bestemmingsplan "Vórden 1975/1984,
no. 1" ter hoogte van een terrein aan het Wiemelink te
wijzigen, (voormalige fietscrossbaantje).
Deze wijziging houdt in dat op het betreffende perceel
— binnen de bestemming "Bermen, openbaar groen of
plantsoen" — de realisering van een ontvangststation
met een antennemast ter hoogte van 30 m, mogelijk
wordt. Een en ander conform de voorwaarden terzake
ingevolge het vigerende bestemmingsplan.
Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf vrijdag 19 juni
a.s., gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage ter
gemeente-secretarie. Gedurende deze termijn kunnen
belanghebbenden schriftelijk bezwaren indienen te-
gen het ontwerp-wijzigingsplan bij hun college.

Vórden, 18 juni 1987.

Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester.

Mr. A.H.B. v. Vleuten Mr. M. Vunderink

a.s. zondag-
Vaderdag

Verwen vader want:
een taart hoort erbij!
b.v. slagroom, mokka, kwark,
chipolata, vruchten.

Vaders, een prettige dag gewenst!

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VÓRDEN

De burgemeester van Vórden maakt bekend dat de
door de gemeenteraad bij zijn besluit van 31 maart
1987, nr. 6 vastgestelde partiële herziening van het be-
stemmingsplan "Vórden 1975/1984 nr. 1" t.b.v. vesti-
ging van een kantoor op het perceel Het Hoge 52 door
Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit
van 9 juni 1987, nr. R087.11397-ROV/G5208 is
goedgekeurd.
Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt met de her-
ziening van het bestemmingsplan vanaf 19 juni 1987
gedurende één maand voor een ieder ter visie ter ge-
meente-secretarie.
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben tevens
verklaard dat dit besluit ingevolge artikel 29, lid 1 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening onherroepelijk is.

Vórden, 18 juni 1987.

De burgemeester voornoemd.

Mr. M. Vunderink.

Verbouwingsopruiming
Jawel, ons interieur wordt grondig vernieuwd.

Dat betekent enerzijds: rondvliegende spaanders en ander ongemak.
Maar anderzijds betekent dat voor U:

HEEL LEUKE,
SOMS ZEER FORSE PRIJSVOORDELEN!

Ook daar vliegen de stukken van af, zou je kunnen zeggen.

Kom dus vlug even naar onze grote verbouwingsopruiming.
Vóór de mooiste dames-, heren-, en kindermode gevlogen is.

burg. galleestraat 3 - vórden

PARKEREN VOOR DE DEUR

3 dolle vaderdag-
dagen

GRATIS
een grote stempelhouder
bij bestedingen van ten-
minste f 20,-.

OP = OP
Drieënhuizen Houtmarkt 46-48, Zutphen

Spaar modern
en winstoevend met
eenlsxtr, rente.

De nieuwe spaarcertificaten
van de bank met de S zijn een ideale
spaarvorm. Het zijn waardepapieren
op naam of niet op naam gesteld die
elk jaar vanzelf meer waard worden
en in het 5e en laatste jaar zelfs
83/4% rente opleveren!

De voordelen op een rijtje:
• elk jaar een hogere rente
• uw geld altijd vrij opneembaar,

zonder kosten
• op naam of niet op naam gesteld

(dus overdraagbaar)
• maximale looptijd 5 jaar
• gemiddelde rente over 5 jaar 6%
• er zijn certificaten van ƒ 1.000,—,

ƒ 5.000-enƒ 10.000,-.

Zo werkt het Spaarcertificaat.

Looptijd

lejaar
2e jaat
3e jaar
4ejaai
Se jaar

Rente
percentage

3'/.%
4V«%
6 %
7Vi%
8V4«/.

/ 1.000,-
ƒ 1.032.50
ƒ 1.080,25
ƒ1.145,07
ƒ1.229.52
ƒ 1.337,10

ƒ S.OOO,-

ƒ5 162.50
ƒ5.401,27
ƒ 5.725,35
ƒ6.147,59
ƒ 6.685.50

/ 10.000,

ƒ 10.325,00
ƒ 10.802,53
ƒ11.450,68
ƒ12.295,17
ƒ13.371,00

De nieuwe Spaarcertificaten
van de bank met de *

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

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



Te koop: 1 opraapwagen, 2
olietanks (inh. 1000 l), 2 auto-
matische weidepompen, 3
droogvoederbakken (v. pluim-
vee), 1 wandmeubel, 1 gas-
haard en gecreosoteerde pa-
len.
Te bezichtigen a.s. zaterdag 20
juni tussen 10.00-12.00 uur
v.m. a/d Lindese Enkweg 1.
H. Pelgrum, Geurkenweg 2,
Vorden, tel. 6686.

Nog perkplanten
nodig?
Weer volop te koop bij:

WILLEM HAZEKAMP
Het Jebbink69.

Na 19.00 uur.

Gevraagd: zelfstandige
huishoudelijke hulp, voor
enige uren per week.
Tel. 05752-1661.

l.v.m. de superheffing is er op
dinsdag 23 juni tussen 19.00
en 21.00 uur een speciale
melkattraktie.

Te koop: zeilboot (vrijheid),
i.z.g.st.
Tel. 05750-40785, na 18.00
uur.

Te koop: Jack Russellter-
riers, gladharig, wit-zwart.
Reu 2 j., teefje 13A j. Zeer
waaks en fel op ongedierte.
(Liefst in een koop).
Inl.: tel. 05752-2001 b.g.g.
6789.

U wilt een goed figuur slaan?
Begin dan nu met Malsovit, het
lekkere, gezonde, voordelige
afslank-brood
van Uw bakker:

Verregend, maar toch optimis-
tisch a.s. zaterdag 20 juni.
Krato Buitentoneel
Aanvang 20.30 uur, terrein
open 20.00 uur.
Komt u ook!

RENTEWIJZIGING
Met ingang van 15 juni 1987 is een aantal

rentetarieven gewijzigd:

Kass paar re ken ing

Perfektspaarrekening
f 5.000,- per maand vrij opneembaar;
voor hogere bedragen 1 maand opzegging of
'/? % retourrente over het bedrag boven f 5.000,—

Giro-spaarrekening
opname is mogelijk d.m.v. overboeking naar de
salarisrekenmg. / 5.000,— per maand vrij opneem-
baar; voor hogere bedragen 1 maand opzegging

Ambtenaren- en bedrijfsspaarrekening

Zilvervloot

Kombi-spaarrekening
voor jongeren van 16 tot en met 26 jaar

Piek-fijn rekening
spaarrekening met bankgiro-faciliteiten
voor de jeugd van 11 tot 16 jaar

Piek-fijn spaarrekening
voor de jeugd van O tot 11 jaar

Patentreken ing
Rekeningsoort Mmimumsaldo Basisrente

Patent 2

Patent 3

f 2.500,-

5.000,-

f 10.000.-

Premierente

2V2 °/0

23/4 »/0 1

3 «/O 1V4»/0

3V4°/o 1%%

3 %
4 o/o
4 V4 0/0

43/40/0
43/40/0
43/40/0
Totaalrente

Rekeningsoorten waarvoor thans geen nieuwe rekeningen
meer worden uitgegeven:

Termijnspaarrekening ^
met een opzegtermijn van: 3 maanden

6 maanden

12 maanden

18 maanden

24 maanden

36 maanden

48 maanden

60 maandend

Spaar-selekt (extra) rekening
retourrente 1% over ieder op te nemen bedrag

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland

33/40/0
4V4 %
5 %

3V20/0

33/40/0
4 o/o
4V20/o
5 %
5 V4 O/o

5V4 O/o

31/20/0

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor groter
licht doorlaat en helder gezichtsveld in de
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Matten
Zutphenseweg 9, Vorden.

Kwaliteit kun je niet altijd zien. Maar je
merkt het wel. Een goedkope dakbe-
dekking moet vaker vernieuwd wor-
den. Wie niet alleen de direkte kosten
bekijkt maar ook let op de levensduur
koopt verstandig. Daarom is het goed
ons een prijs te vragen als 't gaat om
een nieuwe dakbedekking. In de loop
van de jaren worden we vanzelf de
voordeligste.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

. 7251

fons ja» isen °*°
erkend gas- en water-technisch
installateur Installatie en

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

* welk meisje

* met leao of mavo

* van 16 jaar

* met enige typevaardigheid

* wil 's avonds verder leren

* en overdag aan het werk

* op een administratiekantoor

* bellen 05752-1485

Omdat het Vaderdag is

Kersenvlaai *--
Speciaal l O/

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKARTle, ,750

Zwanehalzen, Leonidasbonbons.
Sterleverancier Bruids Informatie Centrum.

VOOR VADERDAG:

Heren
kruisband
slipper
leer nu slechts l v • "

Wullink Vorden
VOOR DE ALLERBESTE SCHOEN
DORPSSTRAAT 4 - TELEFOON 1342

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 (G'd) Tel. 05753-1374. Privé 2830

V O R D E N •

•T 3233/3176
Wekelijks gevraagd:

Slachtvarkens
tegen levende of geslachte notering.
Ook mogelijkheden op kontrakt- en/of financië-
ringsbasis.

- snelle betaling
- eigen biggenvoorziening

van vaste grote fokkers
- goede groei en klassif icatie

De prijs is het bewijs. Telefoon 05752-3233

SfNSWOttfU VfRKOOP

op 't Kerkplein 12 te Ruurlo
zullen wij a.s. vrijdag en zaterdag
'n enorme partij zomerstoffen
worden verkocht.
Coupons van o.a.
150x150 en 120x150

Kerkplein 12
achter de kerk
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Oude SAME-combinatie bij de
Gemeentewerken Vorden vervangen

Met het overhandigen van de contactsleutel en het OK-garantieplan was het buitendienst-personeel van de Gemeente
Vorden gelukkige bezitter van een nieuwe FENDT-werktuigendrager met een opgebouwde bermenmaaier en een snel
aan en af te koppelen wegschaaf.
De overhandiging vond vorige week plaats door verkoper Maandag van het Mechanisatiebedrijf van V.L.C. "De Graaf-
schap" van de vestiging aan de Ruurloseweg 120.

Grote opkomst bij aktie
Vordense scholen
De braderie die 3 Vordense scholen organiseerden voor het Portuge-
se tehuis voor gehandicapte kinderen "Cercimarante", is een groot
festijn geworden. By de Chr. Basisschool en de Chr. LHNO
"'t Beeckland", aan Het Hoge, werden vrijdagmiddag 12 juni meer
dan 40 attrakties opgesteld.

De scholen kregen daarbij medewer-
king van alle kanten, zoals deplaatse-
lijke middensand, aannemers en mu-
ziekvereniging "Sursum Corda". Ook
de gemeente hielp mee door het ver-
keer om te leiden, zodat het geheel
zich ook op straat kon afspelen.
Mede door het onverwacht mooie
weer was het aantal bezoekers zeer
groot. Al voor het aanvangstijdstip,
4 uur, waren honderden mensen naar
Het Hoge gekomen.
Er heerste een gezellige sfeer. Op een
terrasje bij de barbecue kon men luis-
teren naar een accordeon/orgelduo,
en regelmatig traden er leerlingen van
de basisschool op, die clown-muziek-
groepjes vormden of volksdansten.
Enkele Lhno-leerlingen gaven play
back-voorstellingen.
Op de straat en op het terrein van de
twee scholen was een grote afwisse-
ling in attrakties te vinden. De Chr.
Las Vorden gaf demonstraties van
wolspinnen en schapen scheren. Tus-
sen 4 en 8 uur werden maar liefst 40
dieren geschoren.
Lhno-leerlingen gaven een demon-
stratie van het maken van Bieder-
meier-bloemstukjes, die daarna te
koop werden aangeboden. Diverse
spelen waren opgesteld, waarbij ook
een grote "Kop van Jut" en het rad van
avontuur niet ontbraken. Bij verschei-
dene kramen waren artikelen te koop,

die door leerlingen, ouders of docen-
ten waren gemaakt. Er was een groot
aanbod van plantjes die voor het goe-
de doel beschikbaar waren gesteld.
Voor de sportieve bezoekers waren er
ook mogelijkheden pony te rijden,
doel te schieten of bijv. een "hobbel-
fiets" uit te proberen.
In een hoek van het schoolplein was
op de grond de grote rommelmarkt in-
gericht.
Natuurlijk waren er ook kraampjes
met koffie, frisdrank en zelfgebakken
koeken aanwezig. En de kinderen
mochten proberen een kunstkoe te
melken, waar deze dag geen melk,
maar ranja uit bleek te komen.
Tegen half 9, toen de markt werd
beëindigd, waren diverse kramen uit-
verkocht.
De heer Antonio Rodrigues Montei-
ro van de stichting "Vrienden van Cer-
cimarante" was uit Den Haag overge-
komen en gaf d.m.v. foto's en video
informatie over het projekt. •

"Ik vind het niet alleen geweldig, dat
er straks een mooi geldbedrag kan
worden overgemaakt naar het Portu-
gese tehuis", deelde de heer Monteiro
's avonds mee, "maar nog belangrij-
ker is dat meer dan 300 jongelui zich
gezamenlijk, met zoveel enthousias-
me, voor een projekt als dit hebben in-
gezet."

Gezellige keuvelen
tijden^mtmoetings-
dag \\iWenborch
De ontmoetingsdag die een speciaal
daartoe in het leven geroepen com-
missie zaterdag in het buurtschap 'De
Wildenbo^|organiseerde is een suc-
ces geworcM. Vele oud-Wildenbor-
chers (circa 60) waren naar de Kapel
gekomen om daar samen gezellig wat
oude dingen 'op te halen'.
Het gezelschap werd welkom geheten
door de voorzitter van de commissie,
Herman Klein Brinke. Nadat een ge-
zamenlijke koffiemaaltijd was genut-
tigd werd een wandeling door de tui-
nen van kasteel de Wildenborch ge-
maakt. De organisatie had precies het
juiste moment gekozen, want tijdens
de wandeling hield Pluvius zich rustig.
Weer terug in de Kapel werden de
aanwezigen aangenaam bezig gehou-
den door het duo Schröer/Hiddink uit
Diepenheim. Zij zongen in het dialekt
diverse liedjes.
De ontmoetingscommissie werd deze
dag nog aangenaam verrast door
Bram Eggink. Deze oud-Wildenbor-
cher en tegenwoordig wonend in Am-
sterdam had een plaquette gemaakt
van de Kapel zoals die er in vroeger ja-
ren uitzag. Hij bood de commissie de-
ze plaquette aan.

Driemanschap Expositie in
studio van Riek Schagen
In de studio van Riek Schagen aan de Enkweg 17A vindt zaterdag 20 juni de feestelijke opening plaats van
de Driemanschap Expositie, te weten een expositie van Gerard Westermann, Martyn Jegers en Riek
Schagen.

Gerard Westermann, Martyn Jegers
en Riek Schagen, drie verschillende
kunstenaars in een tentoonstelling.
Op het eerste gezicht een heel norma-
le tentoonstelling, waar niets bijzon-
ders aan is. Of het zou moeten zijn dat
er nauwe familiebanden bestaan tus-
sen de drie. In werkelijkheid is dat te
vaag uitgedrukt, want ze zijn ook door
een onzichtbare band met elkaar ver-
bonden. Dat is de werkelijke aanlei-
ding tot deze presentatie. Riek Scha-
gen zou zonder de invloed van de bei-
de anderen misschien nooit aan schil-
deren toe gekomen zijn. Haar man,
Bert Westermann, die schilderde on-
der het pseudoniem Martyn Jegers,
erfde zijn talent van zijn vader Gerard
Westermann. Die was in 1880 geboren
en stond bekend als een zeer be-
kwaam schilder van figuren, portret-
ten, paarden, landschappen en stille-
vens. Hij tekende, illustreerde en
maakte wandschilderingen. Verschei-
dene onderscheidingen benadrukten
zijn kwaliteiten. Hij droeg zijn kennis
over aan een hele rij jongeren, die la-
ter ook hun sporen zouden verdienen.
Echter niet aan zijn in 1906 geboren
zoon Lambert. Die koos een andere
richting en werd doctor in de econo-
mie. Bovendien studeerde hij filosofie
en kunstgeschiedenis, twee onder-
werpen, die hij zijn hele leven op een
oorspronkelijke wijze diende.

Bij zoveel intensieve studie is het te
begrijpen dat er geen tijd over bleef
om een professionele schildersoplei-
ding te volgen. Dat hoefde ook eigen-
lijk niet, want Lambert had het van na-
ture.

Hij staat te boek als autodidact, maar
wie zijn symbolische werkelijkheid
ziet raakt ongetwijfeld onder de beko-
ring van de poëzie in dat warmkleuri-
ge werk. Waar vader de bekende figu-
ratie trouw bleef daar koos de zoon
voor de abstracte improvisatie, de vrij-
heid van rondtasten in de wereld der
ideeën.

Inspiratie
Hier ligt de schakel met zijn echtgeno-
te, de actrice Riek Schagen. Ook zij
raakte geïnspireerd door het artistieke
milieu van haar schoonvader en er
ontstond al snel een samenwerking.
Daarbij voerde zij door hem gemaak-
te ontwerpen uit in de vorm van appli-
qué's. Al werkende manifesteerde
zich de prikkel om haar gevoelsleven
op een eigen manier te uiten. Als actri-
ce was zij een gevoelige antenne voor
allerlei emoties en in haar echtgenoot,
de schilderende econoom, vond ze
een onuitputtelijke inspiratiebron.
Als filosofisch student had hij de diep-
te van het Boeddhisme ontdekt. Daar-
in vond hij gedachten die hem voort-

durend inspireerden. Niet alleen tot
schilderijen, ook tot gesprekken. In
Riek kreeg hij een gretig luiteraar. Er
ging een wereld voor haar open. Nu
vindt dat merkwaardige eenwordings-
proces plaats. Wat zij van hem hoort
wordt opgeslagen in dat rijke gevoels-
leven van haar. Daar ontstaat een wel-
gevuld: bron, die tot op de huidige
dag de stroom van haar creativiteit op
gang houdt.
Bert is al twee en een halfjaar geleden
overleden, maar nog steeds is hij haar
innerlijke raadgever en reageert zij op
de artistieke impulsen, die hij haar
vanuit zijn religieuse bewustzijn zo rij-
kelijk heeft geschonken. Zelf gaf hij
het schilderen eraan. Riek Schagen
voltooit als het ware de lijn van dit
boeiende driemanschap, die met de
schoonvader begon. Een lijn die loopt

- van zijn virtuose figuratie tot de my-
sterieuze gestalten, die geluidloos
door haar ziel paraderen. Zwijgende
schimmen, verzadigd van wijsheid,
die veel kleuren en vormen aanne-
men en altijd verwijzen naar een wer-
kelijkheid, die door haar man werd
ontsloten in vele gesprekken.
Dat maakt deze tentoonstelling zo bij-
zonder. Hij is de neerslag van een
stroom van creativiteit, die drie op
zich zo totaal verschillende personen
aaneensluit in een keten, die moeilijk
uit elkaar te halen is.

Blue en White
op bezoek hij
'Sursum Corda"
De bewoners van "Het W^melink"
en de talrijke toeschouwers werden
maandagavond verrast door een mu-
zikaal optreden van de Chr. Show en
Marchingband "Blue en White Stars"
uit Nijverdal.
Deze Band bracht op het grasveld aan
"Het Wiemelink" een zeer kleurrijke
en vooral prettig in het gehoor liggen-
de show. De uit 50 man bestaande
band speelde uitsluitend werken uit
de USA op speciale blaasinstrumen-
ten.
Er werd een perfekte show opge-
voerd, voorafgegaan door een optre-
den van de Vordense muziekver.
"Sursum Corda".

Openbare bibliotheek
Keuze uit de aanwinsten van de Open-
bare bibliotheek:
Veurtjes, H. H. - Een nieuwe start,
voor jezelf beginnen; Innes, Ham-
mond - Stille getuigen; Jakes, John -
Noord en Zuid; Theroux, Paul - Mus-

kietenkust; Atwood, Margaret - Het
verhaal van de Dienstmaagd; Islas,
Arturo - De regengod; Forbes, Colin -
Staatsgeheim; Hyde-Chambers, Fre-
derick R. - Het jaar van de rode draak;
Rottmann, Gerhard F. - Bioritmen be-
heersen uw leven; Gisolf, C. - Om-
vang van de alimentatie; Londen, A.
van en W. M. van Londen-Barentsen -
In bed plassen; Wie is er bang voor de
Fiod?; Zelf dokteren, Gids voor
...kwalen; Reed, Ishmael - De laatste
dagen van Louisiana Red; Tachtsis,
Kostas - Het derde huwelijk; Stem-
men uit de schaduw, verhalen van
schrijfsters uit het Midden-Oosten,
enz.

Rode Kruis collecte
geslaagd
De collecte van het Rode Kruis heeft
het mooie bedrag opgeleverd van
f 8.999,-(l986: f9.255,-).
In dit bedrag zit niet begrepen de Vor-
dense Bedrijvenactie. Deze actie is
nog in volle gang.
Het Rode Kruis brengt dank aan allen
die hebben meegewertk aan het wel-
slagen van de collecte.

Oranjefeest Medlertol
De commissieleden van het Oranje-
feest Medlertol zijn weer druk in de
weer om het feest in goede banen te
leiden voor 3 en 4 juli.
Een week voor het Medlerfeest op za-
terdag 27 juni start men 's avonds met
een avondoriënteringswandeling in
de mooie omgeving van Medler,
Wiersse en Onstein. Men kan vanaf
20.00 uur starten bij café Eijkelkamp.
Het Oranjefeest begint vrijdagmor-
gen, 3 juli met het schoolfeest.
's Avonds wordt er een tpneelstuk
voor het voetlicht gebracht in de feest
hal van de Medo, door de toneelver-
eniging 'Steeds Beter' (Bruil, Ruurlo),
met het stuk 'Hee is zo wies'.
Na het toneel is er gelegenheid om
een dansje te maken o.l.v. Henny
Vriese.

Zaterdag 4juli om 13.00 uur wordt het
volksfeest officieel geopend. Iedereen
kan dan deelnemen aan de volksspe-
len, die rondom de feesthal gehouden
worden, 's Avonds om 20.00 uur is er
een groot bal met dansorkest 'Allegro
Combo', in de grote feesthal.
Komt allen.

Onthulling standbeeld
A.C.W. Staring
Op donderdag 18 juni 1987 zal ir.
D.M.W. Staring een standbeeld ont-
hullen ter nagedachtenis aan de dich-
ter A.C.W Staring (1767-1840). Het
beeld is in opdracht van de gemeente
Vorden vervaardigd door de beeld-
houwer Frank Letterie die sedert het
eind van de jaren '70 in Vorden woont
en werkt. De kosten van het beeld zijn
voor 50% gedragen door de gemeente
en voor 50% door de provincie Gel-
derland in het kader van de provincia-
le bijdrage regeling bevordering beel-
dende kunst.
Het standbeeld is uitgevoerd in brons
en toont de 19e eeuwse landedelman

Staring. Het beeld straalt, aldus de in
1985 ingestelde adviescommissie be-
staande uit de heren M. Beks, litera-
tor/graficus, W. Berkhemer, beeld-
houwer en L. van Weelden, directeur-
tentoonstellingsdienst Gelderland, de
sfeer uit die ook wordt aangetroffen in
het werk van de dichter Staring.
Voorts was de commissie van mening
dat het beeld aan de aan een stand-
beeld ter nagedachtenis van een lite-
rator te stellen voorwaarden voldoet
en dat een eerbetoon, in deze vorm
aan de vaak ondergewaardeerde dich-
ter A.C.W. Staring zeker op zijn plaats
is.
De onthulling vindt 's middags om
16.00 uur plaats in de kern van het
dorp Vorden op de hoek van de Raad-
huisstraat-Dorpsstraat, schuin tegen-
over de N.H.-kerk.

Jong Gelre
Nederlands kampioen
De dames van het volleybalteam van
Jong Gelre uit Vorden hebben het af-
gelopen weekend deelgenomen aan
de Nederlandse kampioenschappen
voor agrarische jongeren. Het gelukte
Vorden om nationaal kampioen te
worden.

De Vordense dames wisten tijdens de
voorrondes (de wedstrijden werden in
het Friese Nijland gehouden) achter-
eenvolgens van Kropwolde, Putten en
Langbroek te winnen. Hierdoor be-
reikte men de finalepoule. Ook hier
bleven de Vordense dames winnares
tegen Woudenberg, en opnieuw
Langbroek, waardoor het kampioen-
schap een feit werd.

Het winnende team bestond uit Rine-
ke Broekman, Mieke Voskamp, Karin
Boers, Carien Vruggink, Heidi Brin-
kerink, Yvonne Boers en Diny Kette-
lerij. Coach was Marinus Bouwmees-
ter. Els Abbink begeleidde de kam-
pioenen, die uiteraard bij terugkomst
in Vorden in de bloemetjes werden
gezet.



"Drank maakt meer kapot
dan je Kef is"
In percentrum Nieuwspoort is dinsdag 21 april door de Directeur Generaal Volksgezondheid van WVC, J.
van Londen, een nieuwe campagne tegen alcoholmisbruik gestart. In de komende maanden zullen drie
versies van een nieuwe Postbus 51 spot zo'n 75 maal worden uitgezonden. Daarin wordt verwezen naar de
nieuwe folder "ALCOHOL MONDJESMAAT" die tot eind 1987 op alle postkantoren en bibliotheken
verkrijgbaar zal /ijn. De folder zal ook via andere kanalen worden verspreid.

Deze voorjaarscampagne 1987 van
het Alcohol Voorlichtings Plan (AVP)
is het vervolg op de introductiecam-
pagne "Drank maakt meer kapot dan
je lief is" van vorig jaar. Het AVP is een
onderdeel van het alcoholmatigings-
beleid van de regering. In de nieuwe
campagne ligt de nadruk op het duide-
lijk maken dat "matiger drinken ie-
dereen aangaat". Want iedere alcohol-
gebruiker kan een (tijdelijke) overma-
tige drinker worden.
De daarmee gepaard gaande proble-
men worden echter meestal te laat on-
derkend. Het belangrijkste doel van
deze nieuwe campagne is dan ervoor
te zorgen dat drinkers deze proble-
men eerder en beter bij zichzelf on-
derkennen.

De nieuwe folder "ALCOHOL
MONDJESMAAT" staat centraal in
de voorlichtingsactiviteiten. Uit-
gangspunt voor de inhoud ervan is de
verantwoordelijkheid van het indivi-
du, tegenover zichzelf en tegenover
anderen. De directe voordelen van
minder drinken staan daarbij centraal.

Er zijn diverse tips om matiger te gaan
drinken in opgenomen. Bovendien
worden alternatieven voor alcoholge-
bruik aangegeven. De folder begint
met een quiz. Zo kan de lezer zijn ken-
nis over de werking van alcohol tes-
ten. Uit vooronderzoek is gebleken
dat deze aanpak zeer in de smaak valt.
In het kader van dit Landelijke alcohol
Voorlichtingsplan zijn regionaal

steunpunten opgericht, met als doel
het plan in de regio's verder gestalte te
geven. In het steunpunt Gelderland
Zuid en Oost participeren het CAD
Zuid- en Oost Gelderland en de Ge-
zondheidsdiensten uit Tiel, Nijme-
gen, Arnhenm en Doetinchem.

Voor verdere informatie en voorlich-
ting kunt U terecht bij: Districtsge-
zondheidsdienst Oost-Gelderland, af-
deling GVO, Lijsterbeslaan 42, 7004
AH Doetinchem, tel. 08340-35300.

Steunpunt Alcohol Voorlichtings
Plan CAD Zuid- en Oost Gelderland,
De Wetstraat 24, 6814 AP Arnhem,
tel. 085-516959.

l Ie VAEL OUWE TOCHT
Voor fiets- en natuurl iefhebbers
wordt het zaterdag 4 juli a.s. een
prachtige dag.
Want dan vindt op het fabrieks-
terrein van Gazelle weer de start
plaats van de jaarlijkse Vael Ouwe
Tocht.
Deze tocht wordt - nu al voor de elfde
maal - georganiseerd door R.T.C.
"De Veluwerijders" en Gazelle. Zij
voert de deelnemers over de heuvels
en heidevelden van de mooiste delen
van de Veluwe.
Men kan kiezen uit een lange route
(200 km.) en een kortere route van
100 km.
De start vindt tussen halfzeven en

Vael Ouwe Tocht deelnemers onderweg.

t ien uur 's ochtends plaats.
Om de tien minuten vertrekt een
groep van 200 deelnemers.
Vorig jaar namen liefst 4.500 fiets-
liefhebbers, waaronder vele uit het
buitenland, deel aan deze prachtige
tocht.
Voor iedereen die de tocht volbrengt
wacht, aan het einde van de rit een
fraaie herinneringsmedaille.
Men kan zich - alleen bij voor-
inschri jving - nog opgeven door de
volgende nummers te bellen (ook
voor folder en inlichtingen):
085 - 62 08 26 (R.T.C. "De Veluwe-
rijders") en 08330 - 2 99 11
(Gazelle Rijwielfabriek B.V.)

dressuur; Monique Groot Roessink
6e L-dressuur; Brigit Rombouts 2e B-
springen; Raymond Droppers Ie L-
springen.
In Lochem (paarden): Lilian Cuppers
2e M-dressuur; Lisa Oplaat 3e B-dres-
suur; Henny Lenselink 2e L2 dres-
suur; Janine v.d. Berg 6e B-springen.
In Winterswijk: Janine v.d. Berg 3e L-
dressuur; Lilian Cuppers 2e M-dres-
suur.
InZelhem: Erik Pardijs Ie B-dressuur;
Annie Kornegoor 4e L2 dressuur; Li-
lian Cuppers Ie M-dressuur.

"Vrouwenclub Medler"
Woensdagmorgen 3 juni j.l. om 8.30
uur vertrokken maar liefst 46 dames
voor het jaarlijkse uitstapje. Het ge-
heel stond onder leiding van chauf-
feur Haa»n.
Om ha^^n werd een koffiestop ge-
maakt bij AC-restaurant "de Stroe".
Hierna werd de reis voortgezet rich-
ting Enkhuizen, waar men tegen half
twaalf arriveerde en de dames zich pri-
ma vern^kten.
Later oJ0e middag werd een boot-
tocht gemaakt van Volendam naar
Marken en, na een kort bezoek aan
Marken, weer teruggekeerd naar Vo-
lendam.
Om 7 uur 's avonds werd de laatste
tussenstop gemaakt bij restaurant
"Voorst" in de gemeente Voorst. Hier
stond het gezelschap een heerlijke
maaltijd te wachten, waarmee deze
geslaagde dag werd afgesloten.

'Vaderdag'
Dammen
Onderlinge competitie.
H. Lenselink-B. Hiddink 0-2;
J. Koerselman-T. Janssen 0-2;
G. Wassink-B. Breuker 2-0;
J. Masselink-B. Rossel 2-0;
H. Graaskamp-M. Voskamp 2-0.
Harry Graaskamp is winnaar gewor-
den van de 2e ronde. Omdat hij ook de
eerste periode op zijn naam schreef, is
hij voor de eerste maal damkampioen
van Vorden in de Hoofdklasse. In de
eersteklasse werd Jan Koerselman
winnaar voor de 2e maal. Kampioen
Hoofdklasse van de afgelopen 2 jaren,
Gerrit Wassink, eindigde dit jaar als
2e.
Eindstand: 1. Harry Graaskamp; 2.
Gerrit Wassink; 3. Jan Masselink; 4.
Henk Hoekman; 5. Jan Koerselman;
6. Henk Klein Kranenbarg; 7. Theo
Slutter; 8.Bennie Hiddink; 9. Bernard
Breuker; 10. Gert ter Beest.

Bij de jeugd is ook de laatste speeldag
geweest. De eindstand is: 1. Mark
Klein Kranenbarg; 2. Alexander Mo-
lendijk; 3. Dorien van Dijk; 4. Bert
Klein Kranenbarg; 5. Frieda Meyer-
man; 6. Andre Harmsen; 7. Martina
Molendijk; 8. Erwin Bos; 9. Alexander
Berenpas; 10. Bert Berenpas; 11. Torn
Temmink; 12. Nicole te Linde.

P.V. de Blauwkras
Wedvlucht Soissons. J.A. Eulink 1,8;
D. de Beus 2; H. Boesveld 3,5; H. Lan-
genkamp 4; Comb. Hilferink 6; J.W.
Bosvelt 7; DJ. Swarthoff9; C. Goed-
hart 10.

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

RÜvereniging
'De Graafschap"
De afgelopen weken kwamen leden
van de Vordense rijvereniging "De
Graafschap" tijdens gehouden con-
coursen tot de volgende resultaten:
In Lochem (ponies): Martine Rutting
6e bij B-dressuur; Saskia Vreeman 3e
B-dressuur; Raymond Droppers 6e B-
dressuur; Jeanette Zomer 3e B-dres-
suur; Raymond Droppers 8e L-sprin-
gen; Jorin Heuvelink 6e Z-springen.
In Geesteren: Saskia Vreeman 5e B-

Vandaag wil ik de Vaders eren.
De Vaders die geen plichten schuwen.
Waarvan velen heel wat kunnen leren.
Of ze al getrouwd zijn of nooit huwen,
Vaders, die het goede voorbeeld geven,
van plichtsbesef en huwlijkstrouw.
Die als een rots staan in dit leven,
Een steunpilaar voor kind en vrouw.
In al die Vaders ga ik nu mijn Vader

eren.
Mijn V ader die zich zelven nooit ontzag.
In al die Vaders ga ik hem nog

decoreren.
Posthuum op deze Vaderdag.

Max Holt
(Nadruk verboden)

Ze wonen niet voor niets apart op een eiland. Dat zeggen kritische
mensen die vinden dat Engelsen te veel de voorkeur geven aan hun ei-
gen levensstijl en grote waarde hechten aan tradities. Wie echter
Groot Brittanië als vakantiedoel kiest is bUJ dat Engeland een /«'n bij-
zonder eiland is. En dat die geheel eigen sfeer er zo goed bewaard is.
Het landschap is er bovendien lieflijk en weelderig in het Zuiden,
heuvelachtig en mild in het midden en woest en rotsachtig in het
Noorden. Een bijzonder en veelzijdig vakantieland dus waar veel te
zien en te beleven is. Dat b lukt ook uit het vakantie-aanbod dat te vin-
den is in de gidsen van Trans Vakantiereizen, de reisorganisatie van
NS.

De vakantiereizen naar Engeland
worden beschreven in drie Trans-
gidsen. De eerste gaat over de
steeds populairder wordende City-
tours, korte vakanties in de mooiste
steden van Nederland en andere
landen in Europa. U reist er naar
tóe per trein, arriveert in het hart
van de stad van uw keus waar u in
een uitstekend hotel verblijft. U be-
nut daarbij, wat de kosten betreft,
de voordelen van een aantrekkelijk
arrangement van enkele dagen dat
u desgewenst kunt verlengen. U
kunt voor de meeste bestemmin-
gen ook gebruik maken van eigen
vervoer; voor Engeland kan dat
niet, maar daarheen kunt u even-
tueel ook het vliegtuig nemen. Er is
hier keus uit drie steden. De eerste
is York, het nog middeleeuws aan-
doende stadje in Midden-Engeland
met z'n 5 km lange eeuwenoude
stadswal en de wereldberoemde
Munsterkerk. De tweede Citytour
gaat naar Londen, de moderne we-
reldstad met z'n bruisende uit-
gaansleven en z'n typisch Engelse
tradities. Het derde arrangement
brengt u in Edinburgh, de hoofd-
stad van Schotland. Dat is een van
de meest-boeiende steden van Eu-
ropa voor wie houdt van oude hui-
zen en historische gebouwen, van
uitgaan en van wjrtelen. Dat is de
eerste manier orUrigeland te leren
kennen via een korte Citytour-va-
kantie.

Op eigen gelegenheid
In de Trans-gid^jlndividuele rei-
zen" vindt u ee^P^mpleet aanbod
van alle arrangementen waarvan u
gebruik kunt maken als u met de
trein of per eigen gelegenheid va-
kantie wilt vieren in eigen land of
elders in Europa. Er staan in de
1987-gids maar liefst 30 vakantie-
mogelijkheden in Nederland ver-
meld en 56 buitenlandse bestem-
mingen. Vijf daarvan zijn gesi-
tueerd in Engeland. Zo is er het
half-sub-tropische bloemeneiland
Guernsey (alleen per vliegtuig),
ideaal voor een (bijna altijd) zonni-
ge strand- en rustvakantie. U kunt
ook per trein en boot naar Bourne-
mouth in Zuid-Engeland, gelegen
aan de Zuidkust met een achter-
land vol historie en cultuur. Of in de
zomermaanden gebruik maken
van de z.g. Campusreizen die in
drie universiteitssteden mogelijk
zijn. De woningen van de studen-
ten zijn daar in juli, augustus en een

deel van september beschikbaar
tegen zeer aantrekkelijke prijzen; u
kunt volop genieten van de steden
Canterbury (met z'n beroemde ka-
thedraal), Aberystwyth in de schit-
terende natuur van Midden-Wales
of in Edinburgh, met een
binnenstad als een museum. De ar-
rangementen voor deze Campus-
reizen zijn afgestemd op vervoer
per eigen auto.

Drie excursierei/en
De genoemde Citytours en indivi-
duele reizen zijn bestemd voor
mensen die hun vakantie verder
zelf willen indelen. Bij de excursie-
reizen gaat het om meestal geheel
verzorgde reizen waarbij excursies
worden georganiseerd die in de
prijs zijn begrepen. Trans Vakantie-
reizen is vanouds in dit soort ver-
zorgde reizen gespecialiseerd en
heeft er een speciale reisgids voor
met 27 keuzemogelijkheden. Daar-
bij zijn drie excursiereizen naar
Groot Brittanië. Allereerst een
schitterende tocht naar Wales met
een verblijf in Llandudno aan de

kust. In de afwisselende natuur van
Yorkshire kunt u volop genieten
van een excursiereis met het stadje
Harrogate als standplaats. En in de
badplaats Bournemouth, het stadje
aan de "Rivièra" van Groot Britta-
nië, maakt u kennis met het milde
klimaat en een schitterende streek
vol bloemen en romantische dorp-
jes (deze reis is mogelijk tot eind ju-
ni).

Drie gidsen beschikbaar
Het is duidelijk: wie al van Enge-
land houdt of wil gaan ontdekken
hoe mooi dit land is, vindt in het
aanbod van Trans volop keus voor
een geslaagde Engeland-vakantie.
De drie kleurige gidsen die in dit ar-
tikel worden genoemd zijn gratis
verkrijgbaar bij zo'n veertig grote
NS-stations, bij veel reisbureaus en
de banken waar reizen worden ver-
kocht, 'n Goed idee: haal ze op en
ontdek hoeveel vakantieplezier er
in "good old England" te beleven is.

CAMERA MEE NAAR ENGELAND
De wisseling van de paleiswacht in
Londen en deBigBen, de kathedraal
van Canterbury, de palmen van het
bloemeneiland Guernsey en de mid-
deleeuwse binnenstad van Edin-
burgh... het zijn zomaar enkele van
de werkelijk honderden fotogenieke
motieven die in G root-B rittanië te
vinden zijn. Neem dus uw camera
mee als u naar Engeland gaat. Ook
omdat Trans dit jaar een grote va-
kantiefoto-wedstrijd heeft uitge-
schreven met als prijzen tien bunga-
low-arrangementen voor een week-
end ofmidweek in een van de goed-
verzorgde Euroase bungalowparken
of een driedaagse treinreis voor twee
personen naar Brussel. In de al ge-
noemde gidsen vindt u er alle infor-
matie over.

ANBO
De ANBO organiseert dinsdag 23 juni

voor haar leden een fietstocht met een
lengte van 25 kilometer. De start is om
14.00 uur bij de parkeerplaats bij het
gemeentehuis.

excluóceue

ió uw trouwaa(

kaart

izener waar,
Ook als u die trouwdag na 12 72,25,40 of zelfs 50 jaar nog eens dunnetjes over wilt doen

Vraag vrijblijvend naar onze uitgebreide monsterkollektie,
u mag deze zelfs mee naar huis nemen om ze rustig te bekijken.

Nieuwstad 12 - Vorden - Telefoon 05752-1404

Filiaal voorZutphen: Wevo-druk, Nieuwstad 29, tel. 1 2306
Agentschap voor
Ruurlo: Boekhandel Hoytink, Borculoseweg 1 7, tel. 1263
Hengelo: Drogisterij marianne, Ruurloseweg 5, tel. 2062 !
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Pracht klassiek in eiken -
elementenwand. Met o.m. vitrine,
barelement en royaal TV vak. De
formaten zijn 275 breed, 210 hoog en
52 cm. diep.

1995.-

VERRASSING IN SCHITTEREND LEER
Een prachtige zitkombinatie uit eerste
klas rundieder. De romp is gemaakt van
overwoestbaar amerikaans eiken. Deze
kwaliteits aanbieding kost als 3+2 zits

(Ook leverbaar in 3+1 + 1 uitvoering.

Afgeprijsd
EERSTE KEUS IN NEGEN KLEUREN
Dit mooie lederen bankstel is te leveren in
maar liefst in negen verschillende kleuren.
Het model is fraai afgewerkt,
en gemaakt van de beste
materialen. 3+2 zits

Tapijt: Slaapk. tapijt
Prachtige wol
Novilons.

Textiel: Vitrage's
Gordijnen
Dekbedhoezen

Matrassen: Polyether
Binnenvering
Rubber

HAAL ROMANTIEK IN HUIS
Dit romantische bankje is bekleed
met echt chenille - gobelin. Bijzonder
geschikt voor een knus hoekje in uw
huis. De mooie afwerking en de wat
klassieke stijl zullen u vast wel aanstaan.

MODERNE EETHOEKAls 2 zits

1075.
Als 3 zits

f395.
Fateuil

750.

Deze fraaie kombinatie is
opgebouwd uit een mooi
gestileerde witte
kolomtafel (120 x 120 cm)
en bijpassende chroom
stoelen met tuigleren
zitting en rug. Tafel met
vier stoelen

(Ook als fauteuil model
leverbaar.)

Gir\JK<30 telefoon 05753-1286raadhuisstraat 45 hengelo gld.meubelen
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Met een kado van Welkoop
kan vader meteen aan de slag

Autowasset
Gardena.
Bestaande uit
een borstel, spuit,
koppelstukken
ep shampoo-
staafjes.
van: 39,95

.«8»

voor 29,95

Prijsvraag
Van welk vertrouwd kantoor
is dit het nieuwe vignet?

Oplossingen voor maandag 30 juni a.s. in te leveren bij:
Drukkerij Weevers BV.
Nieuwstad 12, 7251 AH Vorden.
Onder vermelding van "Prijsvraag".

1 e prijs - f 50,-
2e prijs - f 25,-
3e prijs - f 10,-

Uitslag wordt gepubliceerd in het Contact van 8 juli 1987.

l

Vlakschuurmachine
Black & Decker type DN 170. Vermogen 135 Walt.
Schuurvoet: 90 x 187 mm.
NU: 75,-
Decoupeerzaag
Black & Decker type DN 531. Zaagdiepte 55 mm,
zaagblad verstelbaar. Onder verstek ~7£
zagen tot 45° NU: /<-V~

Autopechlamp
Velamp.
va n: 24,95 voor: 19,95

Turbowash reiniger
Reinigt met kracht op normale water-
druk, van: 79,50 voor: 69,50

Autozeem
Sterke Vileda zeem, verpakt
in handig doosje,
van: 6,75 voor 5,25

Jerrycan
5 liter. Olie- en benzine-
bestendig, kleur zwart.
van: 10,70
voor:

Auto-kado-set
Alabastine. Inhoud: glans-
shampoo, cockspit-spray,
multi-spray, anti-condens,
wonderlas, stoproest en
autoplamuur. OOO£
NU: 2L7/YO

wel koop
Prijzen zijn inclusief BTW

en geldig tot en met 20 juni.

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

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

WEEKENDAANBIEDING:

Appelflappen
t winkeltje in vers brood en banket

•k?-
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

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

Hondebrok
per 25 kg. zak, afgehaald

29,75
Bij afname van 250 kg.

EXTRA KORTING

Veevoeder- en Kunstmesthandel

Harry Lang werden
Hazenhutweg 2, Hengelo Gld.



Clubkampioenschappen
Vordense Tennisvereniging
Gedurende de twee weken van l t/m
14 juni werden op het Vordense Ten-
nispark de kampioenschappen "Dub-
bels" gehouden. Bij de Jeugd en de Se-
nioren werd met veel vuur gestreden
om de eer zich Kampioen te kunnen
noemen. Helaas deden én de regen én
de koude er alles aan om dit vuur te
doven, hetgeen de regen dan ook een
enkele keer lukte. Niettegenstaande
dat, zagen de wedstrijdcommissies
kans de finales op zondag te laten spe-
len. Mooi weer maakte Balies weer
goed en de finalisten streden dan ook
met grote inzet en met plezier; het
ruim aanwezige publiek kon zich best
vermaken. Want ook de jeugd in de
leeftijd tot 10 jaar, soms twee turven
hoog, laat al heel mooie slagwisselin-
gen zien. De vaste clubtrainster Petra
Bonnes kan trots zijn op de resultaten
die zij met de jeugd bereikt heeft.
Ook de senioren speelden op zondag
hun finale-partijen. De uitslagen wa-
ren in de gemengd dubbel en bij de
heren dubbel min of meer voorspel-
baar, maar bij de dames dubbel wer-
den de kansen op succes aan beide
koppels toegedeeld. De uitslag van
deze strijd bevestigde deze gedachte;
er moest in 3 sets uitgemaakt worden
dat het duo Anneke Honig/Carin
Fransen de sterkste was. Joska v.
Wijk/Jopie Hunnink moesten dit-
maal het onderspit delven.

De Uitslagen waren bij de Jeugd:
Meisjes tl m 10 jaar: 1. Anwari v.d.
Meer-Marloes Brandenbarg, 2. So-
phie Rings-Sabine Gabriël (9-0, 9-2)
11 t/m 13jaar: 1. Hanke Wempe-Ger-
daBijenhof, 2. RenskeWempe-Anne-
mieke Eggink (6-2, 3-6, 6-1)
14 tl m 17 jaar: 1. Rachel Woltering-

Iris de Gruijter, 2. Evelyn Haas-Mar-
jolein Hammink (6-0, 6-4)
Jongens tl m 10 jaar: l.Tjarko van
Wijk-WillemHolterman,2. ArneKo-
ning-Martijn Bos (9-0, 9-4)
// tl m 14jaar: \. Frank Woltering-Fri-
so Verhoeve, 2. Jochem Emsbroek-
Martijn Eggink (6-1, 6-1)
15 t/m 17 jaar: 1. Bas Jan Venhuis-
Mark Karmiggelt, 2. René Bielawski-
Vincent Colenbrander (6-4, 6-4)
Gemengd dubbel tl m 10jaar: \. Anwa-
ri v.d. Meer-Arne Koning, 2. Liesbeth
Bakker-Martijn Bos (9-7, 9-3)
// tl m 14 jaar: 1. Renske Wefripe-
Frank Woltering, 2. Miranda Bruins-
ma-Friso Verhoeve (7-5, 6-2)
15 tl m 17 jaar: 1. Rachel Woltering-
Mark Karmiggelt, 2. Iris de Gruijter-
Georg Huith (6-0, 4-6, 6-1)

Uitslagen Senioren:
Dames dubbel: 1. Anneke Honig-Ca-
rin Fransen, 2. Joska van Wijk-Jopie
Hunnik (6-2, 4-6,6-1)
Heren dubbel: l. Jacco Venhuis-Ton
van Snellenberg, 2. Ruud Ubink-Rik
de Gruijter (6-1, 7-5)
Gemengd dubbel: 1. Ton van Snellen-
berg-Carin Fransen, 2. Joska van
Wijk-Peter Bielawski (6-3, 6-2)

In de B-ronde waren de uitslagen als
volgt:
Dames dubbel: 1. Pat van Tongeren-
Jopie Wullink, 2. Nel Sikkens-Jeanet
Vunderink (6-2, 6-2)
Heren dubbel: 1. Dick en Paul Wijers,
2. EvertCoppiëns-GerardWolbers(6-
3, 6-1)
Gemengd dubbel: 1. Nel Warringa-
Evert Thalen, 2. Mieke van Snellen-
berg-Dies Eggink (6-2, 3-6, 6-4)

Politievaria
De rijkspolitie te Vorden ontving deze week de melding dat er een diefstal van
tuinstoelen en tafel had plaats gevonden. Bij een plaatselijke horeca onderne-
mer werden tuinstoelen en een tafel van het terras ontvreemd.

De rijkspolitie te Vorden heeft deze week een controle gehouden op de stop-
kruising Het Hoge/Rondweg te Vorden. Bleek dat er op één na werd gestopt
voor de stopstreep. Terzake werd, tegen de ene die niet stopte, proces-verbaal
opgemaakt.

De rijkspolitie te Vorden werd deze week bij een fam. aan de Christinalaan te
Vorden geroepen. De fam. had bezoek van en bijenvolk in de spouwmuur. Ter
plaatse werden door onze bijenexpert de bijen uit de spouwmuur verwijderd.

Terzake het rijden op een bromfiets zonder een helm te dragen werd door de
rijkspolitie te Vorden proces-verbaal opgemaakt tegen een inwoner van Vorden.

Op zaterdag 13 juni vond er een aanrijding plaats op de Brandenborchweg te
Vorden. De bestuurder van een personenauto had te laat gezien dat een voor
hem rijdende personenauto afremde. Een aanrijding met materiële schade was
het gevolg.

Op vakantie...?
Bedenk dan, dat inbrekers nooit vakantie hebben.
Tref vooraf maatregelen. U vermindert dan de kans op teleurstellingen bij uw
thuiskomst.
U weet het: Hoe minder gelegenheid hoe minder misdrijven!
Lever voor dat u op vakantie gaat een ingevulde afwezigheidsmelding in bij de
politie.
Voorkoming misdrijven is immers een zaak van de politie en uu

Nieuwe wandelroute
langs unieke plekjes
In Zutphen wordt zaterdag 20 juni een nieuwe wandelroute in gebruik
genomen. De route is 46 kilometer lang en voert vanuitZutphen langs
nog niet eerder in (wandel)kaart gebrachte stelqes naar Lochem.
De route getiteld "Te voet door de Achterhoek" is samengesteld door
de leden van de Lionsclub Zutphen en zal in de toekomst in Lochem
een vervolg krijgen. Het is de bedoeling dat de route gaat aansluiten
op de reeds bestaande wandelroute Delden-Almelo-Tubbergen-
Oldenzaal. Ook deze routes zyn door Lionsclubs in elkaar gezet.

langs de mooiste plekjes van de ge-
meente Gorssel naar Almen, waar dit
deel eindigt bij hotel "de Hoofdige
Boer". Dit deel van de route is 13
kilometer lang. Het laatste deel loopt
van Almen naar het NS-station Lo-
chem en is 19 kilometer lang.
De samenstellers van de route heb-
ben veel medewerking gehad van par-
ticuliere grondeigenaren, landgoedei-
genaren en officiële instanties. De
route heeft daardoor een uniek karak-
ter gekregen.
In het boekje waarin de route staat be-
schreven wordt naast de route zelf
aandacht besteed aan andere beziens-
waardigheden in de buurt van de rou-
te. Ondermeer staan er adressen in
van campings en kampeerboerde-
rijen. Het boekje kost f 7,50 en is ver-
krijgbaar bij de boekhandel en de
VVV-kantoren.

De Zu tphense route is een pro-
ject in het kader van het 25-jarig
bestaan van de Lionsclub Zutphen.
De route begint bij het Zutphense sta-
tion. De wandelaar hoeft de hele rou-
te, die 46 kilometer lang is niet in een
keer uit te lopen. In een bij de route
horend boekje wordt regelmatig aan-
gegeven hoeveel kilometer is afgelegd
en waar de vermoeide wandelaar op
de bus kan stappen voor een snelle te-
rugtocht naar het beginpunt.

De route neemt in Zutphen een aan-
tal Zutphense bezienswaardigheden
mee en loopt vervolgens via Eefde
naar Gorssel. De eerste mogelijke
pleisterplaats is hotel "de Roskam" in
het centrum van Gorssel. De
wandelaar heeft dan 14 kilometer af-
gelegd.
Het tweede deel van de route loopt

Lionsclub Zutphen 25 jaar
Op 16 juni 1962 werd de Lionsclub Zutphen opgericht. Het initiatief
werd genomen door de Lionsclub Apeldoorn. In de loop van die 25
jaar heeft de Zutphense club tal van aktiviteiten ontplooid. De op-
brengst van die aktiviteiten is telkens gebruikt voor een van tevoren
vastgesteld doel. Dat varieerde van het project Zutphense invaliden-
bus tot bijdragen voor een dovenproject in een ontwikkelingsland.
Door lid te /ijn van een Lionsclub wil men actief meewerken aan het
welzyn van de medemens. Onder het motto "We serve" zyn Lions-
clubs daar dagehjks mee bezig.

van VTP, bijna 12/2 jaar geleden,
vond dit kampioenschap en de pro-

motie een feestelijk inluiden van het
VT P-jubileumjaar.

De serviceclubs vonden in de eerste
decennia van deze eeuw hun oor-
sprong in de Verenigde Staten van
Amerika. De Lions, Rotary en Kiwa-
nis groeiden uit tot de grootste. In
1920 werd de eerste club buiten de VS
opgericht. In Amsterdam werd op 29
september 1951 de eerste Nederland-
se Lionsclub gestart. Op het ogenblik
telt Nederland drie districten met
meer dan 200 clubs en rond de 6.000 <
leden. De internationale organisatie
omvat meer dan een kwart miljoen le-
den. Naast plaatselijke aktiviteiten be-
staan er gezamenlijke projekten. Bij-
voorbeeld het North Sea project, een
aktiviteit van alle Nederlandse clubs.

Jaarlijks wordt door de clubs in de lan-
den rond de Noordzee een doel vast-
gesteld. De Lions organiseren jaarlijks
jeugduitwisselingen teneinde het on-

derling begrip en waardering tussen
de volkeren te verbeteren. Aan deze
internationale jeugdkampen kunnen
in principe alle kinderen in de leeftijd
tussen 17 en 21 jaar deelnemen.
In ons land bestaat naast de aandacht
voor geestelijk en lichamelijk gehan-
dicapten en ouderen een groeiende
belangstelling van de Lionsclubs voor
het zich inzetten voor maatschappelij-
ke problemen.' Zoals de strijd tegen
vereenzaming, druggebruik, werk-
loosheid en milieubescherming en
behoud van landschappelijk en stede-
bouwkundig schoon.
Lid van een lionsclub kan men (overi-
gens net als bij alle andere service-
clubs) alleen worden op uitnodiging.
Er wordt naar gestreeft om een zo
breed mogelijke schakering van be-
roepen te krijgen. Het gemi'ddeld aan-
tal leden is 27.

Rabobank-Dash
stratenvolleybal
toernooi
Na drie avonden en een hele zaterdag
spelen begint er tekening te komen in
het verloop van de strijd.
Zaterdag 20 juni worden in de och-
tenduren de laatste wedstrijden in de
voorronden gespeeld. Tegen de mid-
dag wordt begonnen met de eerste
kruisfinales.
Een aantal finalisten is op dit ogenblik

al bekend. Bij de prestatieteams zijn
dit: Sorbo, Boetiek '32, PTT, Amro.
Bij de recreatieve teams hebben zich
al de volgende teams weten te plaat-
sen: Harten Zes, Cedo Nulli, Monday
Stars, Jong Gefre 1.
Voorts worden als kanshebbers voor
de kwartfinales getipt de teams:
Addinkhof 3, Restantje, Nuova l,
Soundmixers, Delicia, Wigabe l,
Nuova 2, Brandweer l en Plakkers.

Het ziet er naar uit dat de finales goed
zullen zijn door een aantal spannende
matches. U kunt er zelf getuige van
zijn zaterdag a.s.

Te îis
De beide woensdagmiddag jeugdteams (zie foto's) mogen als kampioenen
deelnemen aan het Gelders kampioenschap. Het Ie gemengde team moest op
maandag 15 juni spelen. Bij winst spelen zij de 3e ronde woensdagmiddag 17
juni in Vorden.

Het 2efKiengde team is ook de 2e ronde doorgekomen door mwP-5 gelijk te
spelen tegen Hoogkamp 2 uit Arnhem. De gamestand was doorslaggevend in
het voordeel van Vorden. De 3e ronde spelen zij ook op woensdagmiddag 17
juni in Vorden.

Ie gemengde team, v.l.n.r.: Gerda Beijenhof, Hanke Wempe, Erwin Bos, Martijn
Eggink, daarachter de trainster Petra Bonnes.

2e gemengde team, v.l.n.r.: Roeland v.d. Laan, Corinne Coppiëns, Pamela Bran-
denbarg, Jochem Emsbroek, daarachter trainster Petra Bonnes.

Twee zaterdagteams kampioen
Het zaterdag mixed-team 6e klasse
heeft vorige week de laatste wedstrijd
tegen LTC V met 5-0 gewonnen. Eén
punt was al voldoende voor het kam-
pioenschap. De 5-0 overwinning on-
derstreepte nog eens hun klasse.

Door
het behalen van het kampioenschap is
het team gepromoveerd naar de 5e

klasse zonder hiervoor een promotie-
wedstrijd te hoeven spelen. Het vol-
gend seizoen mag VTP nu met 2
teams in de mixed 5e klasse uitko-
men. Jan Woltering was bijzonder ge-
lukkig met dit kampioenschap. Na 4
jaar achtereen als 2e geëindigd was
het nu eindelijk gelukt. Captain Bert
Brandenbarg, lid sinds de oprichting

v.l.n.r.: Truus Brandenbarg, Bert Brandenbarg, Jopie van Hunnik, Gery Woltering,
Teus van Hunnik, Jan Woltering.

Herenteam gepromoveerd
naar de 3e klas
In Wijchen is het VordensTennis Park
afgelopen zondag voor het eerst in
haar bestaan er in geslaagd een team
in de 3e klasse van de landelijke zon-
dag heren-competitie te krijgen.
De kans op deze promotie werd ge-
ring geschat omdat er in Wijchen te-
gen Vormer l op kunststofbanen (ma-
teco) gespeeld moest worden, en de
Vordense ploeg daar niet aan gewend
was. De VTP-ploeg ging echter voort-
varend van start door een ruime over-
winning van de Ie man Ton van Snel-
lenberg, 6-4 en 6-1. Op datzelfde mo-
ment speelde René Bielawski als 2e
man voor deze gelegenheid en ver-
loor met 6-2 en 6-2. Vervolgens moes-
ten Jacco Venhuis en Ruud Ubink de
baan op. Jacco verloor de Ie set na
met 4-1 voorgestaan te hebben. Ver-
volgens maakte hij het goed en won
de 2e en 3e set met 6-0 en 6-1. Met
Ruud leek het ook goed te gaan. De Ie
set werd gewonnen met 6-3. De beide
volgende sets verloor hij met 6-3 en 7-
5.

Zo stond het 2-2 na de singles en moe-
sten de dubbelpartijen de beslissing
brengen. Jacco en René wonnen de Ie
set met 6-4, waardoor de hoop op pro-
motie begon te leven en de feest-
vreugde onder spelers en meegeko-
men fans was compleet toen dit Vor-
dense tweetal - op vleugels gedragen -
de 2e set en daarmee de wedstrijd en
promotie naar zich toe wisten te trek-
ken. Op dat moment stond de Vor-
dense ploeg al zoveel games voor op
Vormer dat ze niet meer ingehaald
konden worden in het laatste dubbel-
spel. Ruud en Ton brachten, op het
moment dat de promotie een feit was,
het show-element iets teveel in hun
spel en verloren daardoor de partij
met 5-7, 6-2 en 2-6.

Dat mocht echter geen domper op de
feestvreugde zetten. Het eerste he-
renteam is gepromoveerd en speelt
het volgende seizoen weer een niveau
hoger.

v.l.n.r.: Jacco Venhuis, Ton van Snellenberg, René Bielawski, Ruud Ubink.

Herenteam 5e klasse
zaterdagcompetitie kampioen
Ook het herenteam 5e klasse zater-
dagcompetitie is kampioen geworden.
Het kampioenschap werd behaald
door de laatste wedstrijd thuis met 6-0
te winnen van het Apeldoornse Ker-
schoten. Voor dit kampioenschap
zorgden Jacques de Kruif, Peter Pijn-
appel, Hennie Reindsen en Dick Wij-
ers. Voor een plaats in de 4e klasse
moest het team afgelopen zaterdag
aantreden tegen Welgelegen uit
Warnsveld. Peter Pijnappel kon i.v.m.

vakantie niet spelen en in zijn plaats
speelde Jan Woltering. Jacques, Hen-
nie en Jan wonnen de single en met
een 3-1 stand zag het er nog florisant
uit voor de VTP-ploeg. De dubbels
werden helaas beide verloren waar-
door de eindstand 3-3 werd. Op grond
van het positieve games-saldo ging de
winst en de promotie toch nog naar
Welgelegen, en mag de Vordense
ploeg het volgend seizoen het op-
nieuw proberen in de 5e klasse.

v.l.n.r.: Peter Pijnappel, Jacques de Kruif, Hennie Reindsen en zittend Dick Wijers.
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