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Tijdens raadsvergadering j.l. dinsdagavond

Raad Vorden
bepleit veilige kruispunten
De raad van Vorden heeft dinsdagavond weer uitgebreid stil gestaan hij het voornemen van
het college om de Baakseweg tussen de Kruisdijk en de Rondweg te rekonstrueren. Hiervoor
werd een bedrag van f210.000,- uitgetrokken. De discussie spitste zich voornamelijk toe op
enkele kruispunten. Vooral het kruispunt B aakseweg-Rondweg-Hoge waar al heel wat onge-
lukken /ijn gebeurd heeft de zorg van het college en raad.

25-jarig dienstverband
hij Bijenhof s Fijnhout
Bewerking b.v.

Na veel gepraat ("eerst moesten er do-
den vallen", zo sprak de heer M.
Groen verbitterd) worden er nu twee
stopborden geplaatst, waarbij (U leest
het goed) uitzichtbelemmerende
maatregelen getroffen moeten wor-
den.
"Het verkeer moet gedwongen wor-
den te stoppen, alleen maar stopbor-
den is niet voldoende", zo verwoord-
de burgemeester Vunderink het ad-
vies van verkeersdeskundigen.

De heer Groen bepleitte op die plek
verkeerslichten te plaatsen. Burge-
meester Vunderink stelde dat de ver-

.keersdeskundigen geen voorstanders
zijn van het plaatsen van verkeerslich-
ten. "Daarvoor is de verkeersintensi-
teit te gering waardoor het gevaar be-
staat dat automobilisten het rode
stoplicht negeren, met alle gevolgen
van dien", aldus burgemeester Vun-
derink die er nogmaals op wees dat
het college in deze niet deskundig ge-
noeg is en dat zij moet afgaan op de in-
gewonnen adviezen.
Wat betreft de Baakseweg zelf deelde
wethouder Slingenberg mede dat op
het eerste gedeelte een afscheiding
voor fietsers zal worden aangebracht.
"Wij hebben bovendien op 7 april een
gesprek met Natuurmonumenten
over de bermen. Om wat bomen te
kappen, zoals gevraagd bij de uitrit
van de Heegerhoek op de Baakseweg,
waardoor op die plek een beter uit-
zicht ontstaat, daarvoor voelt Natuur-
monumenten niets", aldus wethouder
Slingenberg.

De heer W. Voortman (PvdA) ging
nog in op klachten van de aanwonen-
den van de Baakseweg, waarbij de
vrees voor te hard rijden op deze weg
bij de bewoners centraal staat.
Ook mevr. Aarts*en (CDA) wees op de
verkeersveiligheid. Wethouder Slin-
genberg (VVD) deelde mede dat de
politie de verkeerssnelheid terdege
zal kontroleren. Met de bewoners van
de Baakseweg zal binnenkort een ge-
sprek plaatshebben om het punt van
verkeersveiligheid nog eens met hen
door te nemen.
Wat betreft het kostenplaatje van on-
derhoud van asfalt ten opzichte van
klinkerwegen zegde de wethouder de
raad toe dat hij dit plaatje bij de behan-
deling van de meerjarenbegroting op
tafel zal leggen.
De raad had eerder op de avond het
college verzocht om in de toekomst in
het kader van de wet op de stads- en
dorpsvernieuwing het meejarenplan
samen te laten vallen met de meerja-
renbegroting. "Wij onderzoeken of
wij aan uw wensen kunnen voldoen",
aldus burg. Vunderink tot de raad.

Ten aanzien van het onderzoek naar
de economische haalbaarheid van het
sportcomplex, zei burgemeester Vun-
derink naar aanleiding van vragen van
de heer W. Voortman (PvdA): "Het
laat zich aanzien dat wij niet op het
verkeerde spoor zitten". Met name de
heer M. Groen (WD) en B. van Til-
burg (PvdA) vroegen zich af of de gel-
den die voor het onderzoek worden
aangewend niet worden weggegooid.

De heer Groen zei letterlijk: "Ik ben er
zo langzamerhand een beetje beu
van". Burgemeester Vunderink ant-
woorde hierop dat je zonder externe
adviseurs een dergelijk projekt niet
goed kunt laten lopen. "Bij voorko-
mende onderzoeken in de toekomst
wel gaarne een "All-in tarief', aldus de
heer Groen tot slot.

Nieuw in de raad van Vorden
"gekandelaarberde bomen"
Ooit gehoord van "gekandelaarberde
bomen"? Jammer in de raad van Vor-
den wel! Een woord geïntroduceerd
door de wethouder Mr. M. Slingen-
berg (WD).
De heerH.Tjoonk(WD) had tot zijn
grote verbazing een soort gescalpeer-
de kastanjeboom op het schoolplein
van de openbare basisschool aan-
schouwd en een gescalpeerde Linde-
boom aan de Nieuwstad. "Is dit de
nieuwste n^iier van bomen
snoeien", zo^Beg de heer Tjoonk.
"Ik zal het u uitleggen. Wij spreken
hier van twee "gekandelaarberde" bo-
men. Dat wil zeggen de bomen zijn
gesnoeid en hebben nu de vorm van
een kandelaai^De kastanje op het
schoolplein ij^p zodanig behandeld
omdat anders de nabij gelegen heg het
wellicht zou gaan begeven en de Lin-
deboom op de Nieuwstad was eigen-
lijk kaprijp. Op verzoek van de Werk-
groep Leefbaarheid hebben wij door
middel van deze ingreep een laatste
poging gedaan de boom te redden",
aldus de heer Slingenberg.

Opening Meubelcentrum Vorden

Afgelopen donderdag vond aan de Schoolstraat 8 te Vorden de opening plaats van Meubelcentrum Vor-
den. Velen maakten van de gelegenheid gebruik een kijkje te nemen in de keurig ingerichte toonzaal.
Meubelcentrum Vorden heeft een grote kollektie kwaliteitsmeubelen tegen scherpe prijzen uit voorraad
leverbaar, terwijl inruil ook mogehjk is. Zowel moderne, meubelen als rustiek eiken, een uitgebreide
slaapkamerafdeling en vele kleinmeubelen completeren het fraaie geheel.

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeenlejveiken.: 03.752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 13.30 tot 17.00 u u r . Sp reekuur burgemeester M r. M. Vunder ink : volgens afspraak. S pree k u u r wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

Op 2 april 1987 is Henk Bloemendal
25 jaar in dienst van Bijenhofs Fijn-
hout Beweking b.v. te Vorden. In 1962
begon zijn dienstverband in het oude
pand aan de Zutphenseweg.

H ij was toen 26 jaar en was op dat mo-
ment al een goede meubelmaker. Dit
vakmanschap heeft hij in de loop der
jaren geperfectioneerd getuige zijn
meubels en met name de kansels, wel-
ke hij in die 25 jaar heeft gemaakt.

De opmerking van Theo
vroeger de produkten afwerkte met
een laklaag: „Het werk van Henk hoef
je niet te controleren, dat kun je direkt
afwerken" getuigd even temeer van
de door Henk geleverde

Dat het hem goed bevallen is bij Bij-
enhof spreekt voor zich anders had hij
het niet 25 jaar volgehouden.

Plattelandsvrouwen
waanden zich
in Lapland
De dames van de afdeling Vorden van
de Ned. Bond van Plattelandsvrou-
wen kregen op hun maandelijkse bij-
eenkomst bezoek van mevr. Brokke
uit Velp. Geïllustreerd met dia's hield
zij een lezing over Lapland. Zij heeft
hier met haar man ruim vijfjaar ge-
woond, waardoor zij de dames veel
kon vertellen over de mensen, de ren-
dieren, de visvangst etc.
Het binnenland met z'n eindeloze
toendra's, de kunst met de grillige
Oorden en niet te vergeten de midder-
nachtzon. In de pauze konden de da-
mes kleding en handwerken uit Lap-
land bewonderen.

De volgende bijeenkomst van de plat-
telandsvrouwen is gepland op 7 april.
Dan zal Oerlof v.d. Laag uit Zutphen
onder meer wat vertellen over het
aanstaande Paasfeest.
Op 19 mei gaan de Vordense dames
een dagje naar Zeeland. Men kan zich
voor deze trip nog opgeven bij mevr.
Pelgrum, tel. 1267.

1. Verleende vergunningen voor het
houden van een collecte en
kledinginzamelingsactie

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Stichting Mensen in Nood ver-
gunning verleend voor het inzamelen
van oude kleding op 3 en 4 april a.s. en

aan het Nationaal Fonds Sport Ge-
handicapten voor het houden van een
collecte gedurende de periode van 6
tot en met 11 april a.s.

Dienst met jongeren
Zondagmorgen 5 april organiseren we
weer een dienst met jongeren in de
Hervormde Kerk. Thema van deze
dienst is "Op weg naar Mokum".
Er gebeuren in deze wereld veel din-
gen, die niet in de haak zijn, mensen
worden onderdrukt (veraf en dicht-
bij); er is veel onrecht en je snapt soms
niet dat dit allemaal zomaar onge-
straft kan.
Een volk die dat aan den lijve heeft on-
dervonden is Israël tijdens de slavernij
in Egypte. God kwam met zijn oor-
deel en trad toen op door middel van
de 10 plagen over Egypte.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

God wil steeds de onderdrukte be-
moedigen. Wie zijn de slaven in deze
tijd?
De dienst wordt geleid door ds. P. Sa-
raber uit Groenlo, terwijl muzikale
medewerking wordt verleend door
Interchrist.
Na afloop staat de koffie weer klaar.
Wij heten iedereen van harte welkom.

Enthousiast optreden
Elly en Kikkert
Enkele honderden mensen uit Vor-
den en wijde omgeving kwamen
woensdag j.l., ondanks E.K-voetbal en
songfestival, naar de Dorpskerk voor
het optreden van Elly en Kikkert Zui-
derveld.
Dit duo treedt al jaren in Nederland
en België op in zalen en voor t.v., maar
in Vorden waren ze nog nooit ge-
weest. Woensdagavond bleek echter
dat hun populariteit ook in ons dorp
erg groot is. Voor elk gebrachte lied
werd luid geapplaudiseerd. Elly en
Kikkert wisten hun enthousiasme al
snel op hun publiek over te brengen.
Ze leidden de diverse liederen in met
het vertellen van eigen belevenissen
en ervaringen, en die ervaring is erg
ruim: Elly en Kikkert maakten jaren
geleden al platen met o.a. Boudewijn
de Groot.
Ze schreven vrolijke, opgewekte,
maar daarnaast ook kritische songs en
liedjes voor kinderen.
Later gingen zij over tot het zingen
van christelijke teksten. Hun laatste
elpee "Met het hart op de tong" is al
maandenlang een bestseller. Binnen
dat christelijke kader zijn de genoem-
de genres allemaal nog terug te vin-
den.
Vrolijke liederen als "De nar, de zot en
de dwaas" werden bij hun Vordense
optreden afgewisseld met kritischer
teksten als "Joeri", over de gevangen-
schap van een Russiche gewetensver-
volgde. En ook aan de aanwezige kin-
deren werd veel aandacht besteed. Zij
werden speciaal naar voren geroepen
om een paar liedjes mee te zingen.
De andere aanwezigen kregen in de
pauze ruim de gelegenheid om mee te
zingen, samen met het Oecumenisch
jongerenkoor en - combo uit Zut-
phen.
Elly en Kikkert wisten het publiek
woensdag ook te boeien met hun uit-
gebreide keuze van muziekinstru-
menten, zoals gitaar, buzuki, citer, ba-
lalaika en viool. ,
Het programma werd aan elkaar ge-
praat door de Vordense predikant ds.
Klaassens. Het bleek een goed idee te
zijn van de Geref.-Herv. evangelisa-
tiecommissie om deze avond te orga-
niseren. Velen hopen nu al op een
spoedige herhaling.

K.K. Kerk Kranenburg
Zaterdag 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.k. Kerk Vorden
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

Hervormde Gemeente
Zondag 5 april 10.00 uur ds. Saraber van
Groenlo, dienst voorbereid met jongeren.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 5 april 10.00 uur ds. H.J. Zwarts
van Doorwerth. 19.00 uur drs. K. Dijk van
Velp.

Weekenddienst huisarts
4 en 5 april 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 4 april 12.00 uur tot maandag-
ochtend 07.00 uur dr. Breukink. Tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nacht-
dienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
4 en 5 april P. Scheepmaker, Ruurlo. Tel.
05735-2513. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 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
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Bellen voor half
9.

Harthulplijn
Ned. Hartpatiënten verg.

Telefoon 08340-44192.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 12.45-13.45
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. kerk.

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

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. 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.



ROLLUIKEN Holtslag
Ruurlo
Uw specialist op
rolluikengebied
In de maand april super aanbiedingen, die U niet
mag missen als U toch al het plan had voor
Rolluiken te kiezen.

Bel nu voor een vrijblijvende offerte 05735-2000

HOLTSLAG Bouwmaterialen B.V. - Ruurlo
Spoorstraat 28.

De ene hypotheek
is de andere niet..

«*.<?«%
De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u

daarom altijd een hypotheek "naar maat"
adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.

Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.
Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe

huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de 5 •
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

VOOR NOP BLAZEN WU
m LEUKSTE FOTO OR

GRATIS 13X18 CM VERGROTING BU HET
ONTWIKKEIEN VAN UW KLEURENFILM.
Op elk filmpje zit altijd wel een foto, die de meest geslaagde
is. De grappigste. De meest ontroerende. Of de mooiste.
Kortom, èên foto die eigenlijk een vergroting waard is. Nou
dat komt goed uit. Die vergroting (13x18 cm*) krijgt u van
ons kado, als u bij ons uw kleurenfilmpje laat ontwikkelen,
zomaar, om nog eenste benadruk-
ken dat fotograferen altijd leuk,
altijd verrassend en onverwacht is. n^^ " |V;V~SS

•Afhankelijk van het negatief- ,77*'
formaat: 13 x 13 of 13 x is cm Ongelooflijk goed in kleur

FOTO

Kerkstraat 1, Vorden. Tel. 05752-1313.

Huur
Mister Steam
en reinig zelf uw vloerbedekking

of bankstel in een oogwenk!

Mister S team is een handige
machine, waarmee u snel en

grondig zélf meubelstoffering
of vloerbedekking kunt reinigen.

Mi

Mister Steam is t« huur bij:

HELMINK
VOROtM ZOTPHENSEWEG TEL 05752 1514

VAN SCHOOL WAT NU?
Dinsdag 7 april OPEN DAG
(15.00 tot 19.00 uur)
Vormingscentrum
Goudenregenstraat 1
Lichtenvoorde.

Uw
' meubels
vers/eten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
t)i| U aan huis met onze uit-
yebre.de kollektie n;eu-
belstoffen.

interieuradviseur

('eters*

Hackforterweg19,
Wichmond.

Tel. 05754-517

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

Aanbiedingen do. vrij. zat. 2-3-4 april

VRIJDAG
MARKT

AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
6 april

500 gram

panklare
hutspot
0,95

DINSDAG
7 april
kilo

kas
spinazie

1,95

WOENSDAG
8 april

500 gram

panklare
rode kool

0,75
WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

U koopt uw brood
toch ook bij de warme bakker
Oplaat is zo'n bakker
die alles zelf maakt
Zo uit de oven in de winkel.

AANBIEDING

Appeltaartje van 4,75 voor

\NIND/V!OLENB/1KKERS

Specurondo's van 3,50 voor

4,25

3,00

Krentebollen 6 halen 5 betalen

WARME BAKKER

OPLAAT
TELEFOON 1373

BAKT HET VOOR U

Ons Vlees & Uw Pan
Maken er iets Bijzonders van

lanTrodenburg

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 VORDEN

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1 kilo 6,95

Grove verse worst
1 kilo 9,90

MAANDAG -l- DINSDAG EXTRA

Hamburgers
per stuk l,UU

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN

Chinaburgers
Hamburgers speciaal

5 halen 4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen 1 kn» 9,95
Priklapjes 1 k,io 14,90

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Boterhamworst i5ogr. 1,25
Gebr. Runder rollade

100 gr. 1,95

MARKT AANBIEDING

Karbonades
5 haien 4 betalen

WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Rundergehakt
1 kilo 9,90

Roomsnitzels
per stuk 1,00

Weekendaanbieding:
Een voorproefje voor Pasen

PAASSLOFJE MET

SPIJS
) 't winkeltje in vers brood en banket

ill Uil!'
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

PAS OP, Karin Reintjes heeft
volgende week haar 1 ste auto-
rijles.

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.

EET VIS! OMDAT 'T
GEZOND IS

maar dan wel kwaliteit vis,
omdat deze gewoon beier is

Vishandel Hengel
Raadhuisstraat 51 a, Hengelo

Gld. Tel. 05753-3460

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816

Sfeervolle leuke zaal voor

bruiloften en partijen. De prijzen

zullen u meevallen
Café-Restaurant

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



Voor uw belangstelling en me-
deleven ons betoond tijdens de
ziekte en na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder
en oma

JOHANNAALBERDINA
ARFMAN-GELTINK

betuigen wij U onze oprechte
dank.

Uit allernaam:
H. Arfman.

Vorden, aoril 1987.

Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties, bloemen en cadeau's
die wij mochten ontvangen ter
gelegenheid van ons 50-jarig
huwelijk.

GERRITENRIEK
TRAGTER

Vorden, april 1987
B. v. Hackfortweg 14.

Hartelijk dank voor de vele feli-
citaties en cadeaus die wij
mochten ontvangen bij de ge-
boorte van onze dochter

NICOLE

Arie en Jeanine
Gotink-Gillis

Hoetinkhof 95
7251 WK Vorden.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men, cadeaus en uw belang-
stelling die wij bij ons 50-jarig
huwelijksfeest mochten ont-
vangen, zeggen wij allen heel
hartelijk dank.

H.SLÖETJES
en

G.H.SLÖETJES-VRIEZE

Vo'rden, Schuttestraat 6.

Wie kan mij nog helpen aan
een goed onderhouden fiber-
koffertje.
Brieven onder nr. 52-1
Bureau Contact Vorden.

Te koop: aanhangwagen
(z.g.a.n.) met res. band. Afm.
150x100x40.

Tel. 05752-3308.

Te huur: moestuin. Bellen na
18.00 uur.

Tel. 05752-3439.

Gevraagd: plm. 40 balen
hooi.
TEN DAMME
Telefoon 2554.

VORMINGSWERK
HOE WERKT DAT?
Dinsdag 7 april OPEN DAG
(15.00- 19.00 uur).
Vormingscentrum
Goudenregenstraat 1
Lichtenvoorde.

ZOMERHUISJE TE HUUR
in Duitsland, Bardel, ligt tussen
Gronau en Bentheim. Open
haard, t.v. en fietsen aanwezig.
Mooie waterrecreatie in direc-
te omgeving. Gelegenheid tot
paardrijden en dichtbij zwem-
bad.
Tel. 05752-1464.

FEESTAVONDEN
Openbare Dorpsschool
donderdag 2 en
vrijdag 3 april.
19.30 uur, Dorpscentrum.
Kaarten: via school of's avonds
aan de zaal.

Wegens beëindiging van het
bedrijf. Nieuw melkte en
dragende koeien bij:
B. VERKERK
Overweg 17, Vorden.

Te koop: jonge hondjes, va-
der Groenendaaler, moeder
bouvier. Zeer mooi.
Tel. 05730-6868.

Te koop: manou kinderwa-
gen br.rib+toebehoren. Bad-
standaard br, box met ver-
stelb. bodem. Wandelwa-
gen bl. rib + voetenzak.
Keramiek lampen 1 gr+ 2 kl.
Tel. 05752-3122.

LEGO
BAZAR SUETERS

Wij

§ DOR A VAN MIDDELKOOP
en

\ JOHAN BERENPAS

gaan trouwen op vrijdag 10 april 1987 om
10.45 uur in het gemeentehuis te
Warnsveld.

Hierna volgt om 1 1.30 uur de kerkelijke
inzegening in de Ned. Hervormde kerk
te Warnsveld.

Receptie van 15.45 uur tot 1 7.30 uur
in Café Rest. „De Uitrusting" te Eefde.

Wij wonen op „ 't Hanskamp", Geesinkweg 6a
7 231 RE Warnsveld, tel. 05750-22139

Op zaterdag 11 april hoop ik

CHR. TJOONK-KAMPERMAN

80 jaar te worden.

Gelegenheid van feliciteren op zondag
12 april 's avonds vanaf 8 uur in „De

Keizerskroon ", Dorpsstraat te Ruurlo.

Ruurlo, Wiersseweg 57.

Met verslagenheid, hebben wij kennisgenomen van het
overlijden van ons koorlid

FRANS BESSELINK

Wij verliezen in hem een trouwe en meelevende
zangersvriend.

Onze deelneming gaat uit naar zijn kinderen en familie.

Dirigent, Bestuur en Leden
Vordens Mannenkoor.

Vorden, maart 1987.

VOLKOREN
BROOD

Lekker en gezond eten; keuze uit diverse
volkorensoorten. Grof en fijn volkoren,

en natuurlijk het slank volkoren voor een
verantwoord brooddieet. Natuurlijk vers

van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden roepen solli-
citanten op voor de funktie van

typiste - telefoniste - receptioniste
in het gemeentehuis van Vorden.

Vereisten:
— typediploma en bij voorkeur ruime ervaring met type-

werkzaam heden;
— goede beheersing van de Nederlandse taal;
— goede omgangsvormen;
— diploma MEAO, secretariële richting of daarmee ge-

lijk te stellen.opleiding;
— bereidheid om in (de onmiddellijke nabijheid van)

Vorden te wonen.

Diegenen, die dit jaar hun diploma hopen te behalen
kunnen ook mee solliciteren.

Salaris bij aanstelling in niveau 2 (maximaal f 2.336,-).

Inlichtingen kunt u vragen aan de heer G A.G. Grouw-
stra, telnr. 05752-2323 tst. 24.

Schriftelijke reakties met uitvoerige inlichtingen om-
trent persoon, opleiding c.q. werkkring, alsmede refe-
rentie-adressen in te zenden binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad aan burgemeester en wethou-
ders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN.

UW DEALER

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

Als je de beste meiken verkoopt,

geef je toch ook de beste service..

[LANCJAg

OOK UW PAKKIE AN?!
KLEDINGINZAMELING VOOR DE
STICHTING MENSEN IN NOOD
zaterdag 4 april a.s. 9.00 - 14.00 uur in de

R.K. kerken van Vorden en Kranenburg

Stichting Mensen in
Nood Den Bosch

RABOBANK - DASH
STRATENVOLLEYBAL
TOERNOOI

Op 2 -9 -16 en 20 juni
wordt weer het jaarlijkse •
stratenvolleybaltoernooi
gehouden.

Deelnemende teams kunnen
aanmelden bij:

WillyKuit
Hoetinkhof 275, tel. 2917.

Gun uw voeten 't summum van gemak. Deze vlotte,
soepelleren loafer in kiezelkleuren heeft 'n zacht
verend voetbed en 'n brede leest. Met sportieve
jamboreeklep en flosjes. Langer zoeken hoeft niet!

VERHULST 140,-

^A/ullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
)orpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1342

Uitnodiging
Touwtrekvereniging Vorden

Een ieder is
van harte welkom!

Van 10.30 tot 17.00 uur is er
gelegenheid om de prachtige

accomodatie te bezichtigen.

Ruurloseweg 110.

Hout bestellen
Harmsen bellen

DeSlavinkisjarig!
rslager trakteert

KEURSLAGERS
GEVEN 5 WEKEN LANG

SAMEN 500.000 SLAVINKEN KADO.
Bij elke f 10.— besteding krijgt u een kanskaartje met een nummer.
Kom volgende week kijken op het uitslagenbord. Staat uw nummer er

op, dan krijgt u 4 slavinken kado! Plus een pakje Croma!

WEEKENDRECEPT

Varkensfilet
500 gram

7,98
MAANDAG:

Speklappen
per kg. 6,98

1 rt^-rfii

SPECIAL

Katenvarkens-
haasje ioogram

2,75
DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

TIP v/d BOTERHAM

Gebraden gehakt
1 00 gram 0,98

Grill worst
250 gram 1,98

WOENSDAG:

Gehakt
500 gram 4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

,„ DcKcurslaqer
!!!;:::::( Verstand van
iii<»iiiiiiiiiiiiii«!iiiiiii!iin«ii»iii>4ii, lekker vlees

THE 'YELIOW PARKA'S
JL

05752-1486 burg. galleestraat 3 - vonten



welkoo»
jm\

De nieuwe kollektie tuinmeubelen van Welkoop
staat nu bij café restaurant Ras te Ruurlo.

Vrijdag van 10.00 tot 21.00 uur

Zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 april Kouden de Welkoop Tijdens deze show hebben wij voor elke koper een
winkels van Coöp de Graafschap een bijzonder leuk

Ui i n meubel show presentje
in café-restaurant Ras, Julianaplein 4 te Ruurlo. Meer informatie over onze kollektie tuinmeubelen
Een prachtige kollektie scherp geprijsde tuinstoelen, vindt u in de Welkoop Tuinmeubelkrant.
relaxstoelen, tuintafels, parasols, kussens etc. U heeft
een ruime keus in diverse prijsklassen, modellen en Graag tot ziens.
dessins.

HENGELO (G),Spalstraat37,tel. 1713
RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583
ZELHEM, Dr. Grashuisstraat 11, tel. 1238

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

Moezelvakantie
Te huur: CARAVANS
— In Duitsland,

afstand 300 km.
— Op Camping Pommern

a/d Mosel.
— In het prachtige Moezeldal
— Op 8 km van Cochem
— Met grote voortent
— Volledig ingericht
— Gunstige All-In prijzen
— U kunt nu nog boeken.

Fam. Lovink
Thorbeckestraat 22
7021 AX ZELHEM
Tel. 08342-1548

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

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

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

Uw adres voor:

Sierbestrating
klinker- of tegelwerk

Voor uw opleidingen naar

RUSCHOOL

W. OORTGIESEN
BMW-TOYOTA-SUZUKI

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

Te koop: N .A.K. gekeurde
pootaardappelen van vroe-
ge en late rassen.
H.ROSSEL
Holtmaatweg 3,
Leesten/Warnsveld
Tel. 05750-21600

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

DE VALEWEIDE
24 Violen vele kleuren voor

S voor de tuin, extra zware planten 3 voor

1 bos tros anĵ s
1 bosfreesia's
Alle soorten koolplanten, sla, andijvie, tuinbonen, selderie en peterselie

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

Te koop: exclusieve handge-
maakte damesmode, baby-
en peuterkleding.
Open dinsd. t/m vrijd. 13.30-
18.00 uur, zat. 9.00-16.00
uur.
WILLY'S
Burg. Galleestraat 38
Vorden.

STHHLWRREN

B'J DE VHHMRN

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

sieeiif doellrtffendl

Zutphenseweg - Vorden

Kloeke schoen van generfd leer in actuele kiezel-
kleur voor mannen die hoge eisen stellen.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342

Holtslag Bouwmaterialen BV
Spoorstraat 28 -Telefoon 05735-2000*

Voor U het hele jaar, 6 dagen in de week een

OPEN HUIS
- Zeer aantrekkelijke voorjaars-aanbiedingen

komt, ziet en overtuigt U.

- Keukens, ook showroom modellen met
gigantische kortingen.

- Kachels voor wég-geef prijzen.

- Sierbestrating diverse mogelijkheden.

Wie zoekt kent Holtslag-Ruurlo niet,
wie Holtslag-Ruurlo kent zoekt niet

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

PAN
RAJODO

ASSELT
Zutphenseweg Vorden Tel 1384

nu zwanger?
Nou dan bof je, want sinds kort isde grootste babyspeciaalzaak in de regio geopend. Baby-cen-
ter-Zutphen staat bomvol met baby-artikelen. Alles zeer scherp geprijsd en met vele speciale
aanbiedingen. Kom nu naar Baby-center-Zutphen, dan hoefje niet verder te zoeken.

SCHUPSTOEL 5, ZUTPHEN TELEFOON 05750 - 14394

BABY
CENTER
ZUTPHEN

MAANDAG GESLOTEN
VRIJDAG KOOPAVOND
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Gemeenteraad schenkt
Oranjevereniging 3000 gulden
Bestuur Oranjevereniging zeer verheugd over't besluit
De gemeenteraad van Vorden heeft dinsdagavond besloten om f 2300,- beschikbaar te stellen voor de
aanschaf van drinkbekers voor alle leerlingen van de plaatselijke basisscholen. Dit als blijvende herinne-
ring voor de schooljeugd aan het 50-jarig huwelijksfeest van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Vooraf-
gaand aan dit voorstel had het college de plaatselijke Oranje vereniging laten weten er niets voor te voelen
om 5000 gulden beschikbaar te stellen voor het afsteken van vuurwerk op Koninginnedag. "De kosten /ij n
te hoog", zo liet het college aan de Oranje vereniging weten die onlangs liet doorschemeren verre van ge-
lukkig te /ijn met het standpunt van het college.

PvdA en WD oranjegezuid
Dinsdagavond tijdens de raadsverga-
dering toch plotseling steun voor de
Oranjevereniging. In eerste instantie
stelde de heer B. van Tilburg namens
de PvdA fraktie voor om de Oranje-
vereniging gewoon een bedrag te ge-
ven. "Laat zij dan zelf maar zeggen wat
ze met het geld wil doen", aldus van
Tilburg.
De heer M. Groen ging namens de
WD fraktie nog een stapje verder.
"Stel de 2300 gulden voor de drinkbe-
kers beschikbaar en geeft de Oranje-
vereniging 3000 gulden, naar eigen
goeddunken voor het feest te beste-
den.
Het CDA schaarde zich bij monde
van mevr. Aartsen achter het college-
voorstel. "Om de Oranjevereniging
3000 gulden te geven geeft scheve ver-
houdingen in het kader van het subsi-
diebeleid zo vond zij.
Na een korte schorsing schaarde de Pv-
dA fraktie zich achter het WD voorstel
zodat en de kinderen hun drinkbekers
en de Orajevereniging een extraatje van
3000 gulden kreeg.
De heer M. Groen: "Misschien kan de
Oranjevereniging een sponsor vinden
zodat er toch vuurwerk komt".
Wethouder Mr. Slingenberg (WD):
"Eigenlijk was deze discussie al een
soort vuurwerk".

Op 30 april
toch vuurwerk

Ter gelegenheid van het 50-jarig huweüjk van
Prinses Juliana en Prins Bernhard komt er toch
vuurwerk.
Het bestuur van de Oranjevereniging is zeer
verheugd over het dinsdagavond genomen besluit
van de gemeenteraad.
Nog de/elfde avond is men aan 't werk getogen en
men wist drukkerij Weevers bereid te vinden 't nog
ontbrekende bedrag voor 't vuurwerk aan te vullen,
zodat dit alsnog door kan gaan. Drukkerij Weevers
sponsort e.e.a. in het kader van het 50-jarig
bestaan van de drukkerij en vooruit-lopend op de
nieuwbouw. Voor 2 jaar geleden bestond weekblad
Contact 50 jaar, na eerst 2 jaar in Hengelo Gld.
te /ijn gedrukt. Dit jaar is de jubil^hviering
van de drukkerij, want op 12 november 1936 werd

' deze opgericht door de fam. D. Wolters en op l
mrt. 1965 overgenomen door de fam. Weevers.

Elegante en sportieve mode
op show van Visser
Modehuis Visser heeft woensdag tijdens vijf korte modeshows in de zaak elegante japonnen en palges la-
ten zien en daarnaast klassiek-sportieve combinatiemode. Er was veel belangstelling voor de shows, die
een beeld gaven van de nieuwste voorjaars- en zomermode.
Het modehuis heeft enkele nieuwe
gerenomeerde merken aan de collec-
tie toegevoegd. Hele mooie japonnen
en driedelige ensembles (met een top-
je) van het merk Frankenwalder en
veel combinatiemogelijkheden van
het merk Charpentier. Sommige jas-
jes van de pakjes hebben weer een
schootje.
Enkele mannequins toonden de nieu-
we safari-look, waarin veel kaki-kleu-
ren zijn verwerkt. Een andere vlotte
mode is de blue-denim en de zoge-
naamde snow-wash collectie. Daarbij
werden vooral blouses in streepdes-
sins gedragen. Modisch detail: epau-
letten op de schouders, borstzakken
en schoudervullingen.
In de combinatie collectie van Char-
pentier zijn veel kledingstukken in de

kleuren blauw-wit-rood opgenomen.
Visser heeft een ruime sortering jum-
pers, blouses, rokken, gaucho's,
broekrokken en bermuda's.
Veel ruitdessins zijn verwerkt in ber-
muda's en gaucho's, waarbij soms
jacks in dezelfde ruit worden ge-
bracht.
Een mannequin in maat 38 toonde
jeugdige mode, zoals wijde lange rok-
ken waarop blouses, t-shirts en
sweatshirts werden gedragen. Voor de
jeugd heeft modehuis Visser onlangs
al een aparte modeshow gegeven.
Voor kinderen kan bij Visser een rui-
me keu-ze gemaakt worden. Eén meis-
je liep over het plankier met leuke
combinaties van het merk Barbara
Farber. Heel leuk was een roze
sweatshirt met een witte applicatie.

Regenkleding
In regenmantels is het modehuis ruim
gesorteerd. Gezellige trenchcoats,
klassieke mantels met een ruitvoering
en jassen van een kringelstof in frisse
kleuren. De blazers ontbraken op de-
ze show niet, want die zullen het ko-
mende seizoen weer veelvuldig wor-
den gedragen.

Bij veel kleding werd een passende
ketting of sjaal gedragen, die ook bij
Visser verkrijgbaar zijn, evenals kou-
sen en hoeden.

Heren kunnen bij Visser kiezen uit
een ruime collectie. Op de show wa-
ren geen dressmen aanwezig.

Wilhelmina SSS
houdt forum-avond
met bekende
sportmensen
De Zutphense voetbalvereniging Wil-
helmina SSS zal op maandag 6 april
a.s. een forum-avond houden in de
kantine.
Inleidingen zullen worden gehouden
door de bekende Nederlandse sport-
medewerkers:

- Leen Pfrommer van de KNSB
- Dr. Ab Rozijn van Go AheadEagles
- Sandor Popovics trainer van NEC.
Na de inleiding van deze personen zal
er ruimte zijn om te discussieren over
het voetbalgebeuren in ons land,
waarbij het thema van dé avond "Van
pupil tot prof" niet uit het oog zal wor-
den verloren.

De avond is toegankelijk voor allen
die belangstelling hebben voor de
voetbalsport.

KONINGINNEDAG

BAKFIETSENRACE
belooft een groot spectakel te worden

Een ieder die als deelnemer wil inschrijven
als groep of individueel, wordt verzocht zich op te geven

bij W. Oldenhave, telefoon 05752-1428
of bij G. Weevers, telefoon 05752-1404

twonfrweervrijdag

ZUTPHEN: Buitensingel 62 Tel
VORDEN: Dorpsstraat 18. Tel. 05'

•1̂ 7!750-28986. Weg naar Laren 126. Tel. 05750-15911
* 713.GROENLO: Schrijnwerker 1. Tel. 05440-62689.

Culturele wedstrijd
Jong Gelre
De regionale culturele wedstrijd van
Jong Gelre vindt dit jaar plaats op vrij-
dag 3 april in zaal Besseling te Hum-
melo. Het thema is "Vrije tijd, blije
tijd".

Kleding-inzamelings-
aktie voor stichting
Mensen in Nood
Ook dit jaar staat Mensen-in-Nood pa-
raat om gedragen kleding in te zame-
len voor de mensen in de Derde
Wereld landen.

De schoonmaak is op komst. Mis-
schien zoekt men ruimte in de kast.
Nu kan men met goed fatsoen afsto-
ten, wat men toch niet meer gebruikt.
Ook gordijn-stoffen en schoenen zijn
welkom. S.v.p. in een plastic zak of
een doos stoppen en het naar het por-
taal van een van de beide r.k. kerken
brengen, op zaterdagmorgen 4 april.
De kledingaktie van mensen in nood
is ook uw pakkie an! 't Inzamelen van
gedragen kleding betekent voor de
Stichting ontwikkelingshulp voor de
Derde Wereld. Ieder jaar zendt deze
hulporganisatie gesorteerde kleding
naar landen, die daar vooraf nadruk-
kelijk om gevraagd hebben. In die lan-
den is kleding zeer schaars en is een
zending kleding uit Nederland meer
dan welkom.

Verzenden van kleding is duur, geeft
in de Derde Wereld vaak problemen
en is soms in het geheel niet mogelijk.
Dan is het efficiënter om kleding te
verkopen en het geld te gebruiken
voor andere vormen van hulpverle-
ning.

Warnsvejjis Operette Gezelschap
komt naar Vorden
Zaterdag 11 april is het toneel vrij in't Dorpscentrum voor het Warnsvelds Operette G ezelschap. H et
geheel staat onder leiding van de heer W. Peters die al vanaf 1947 de septer over dit enthousiaste gezel-
schap zwaait. Om leeftijd en gezondheidsredenen legt de heer W. Peters na dit seizoen de dirigentstok
neer. De regie is in handen van de heer P. Wisseborn.
De liederen, het gesproken woord en Liefhebbers van toneel en zang mo-
de vertalingen waren steeds voor zijn
rekening. Aangepast aan de mogelijk-
heden van het gezelschap en aan de
toneelaccomodatie's.
Dit jaar is gekozen voor de operette
„Gravin Mariza" van Emmerich Ka'l-
mann. Het stuk speelt zich af op een
landgoed in Hongarije in 't jaar 1925.
Er doen zich komische en romanti-
sche taferelen voor.

gen deze avond beslist niet missen.
De hoofdrol wordt vertolkt door Mar-
go Hulleman (gravin). Andere rollen
door Agnes Hulleman, Jo Hulleman,
Tiny Kamphorst, Henk ter Bogt
Henk Weekenstro, Christine Kip. E:.-
tra valt te vermelden de twee inwo-
ners van Vorden, een aanzienlijke rol
vertolken nl. Antoon Eijkelkamp en
Wim Nijenhuis.

Er worden moeite nog zorgen ge-
spaart, door het gezelschap dat vijftig
leden telt, om u een prachtige avond
te bezorgen.

Kaartverkoop: Antoon Eijkelkamp,
Ruurloseweg 114;
Wim Nijenhuis, Ganzesteeg 4;
Boekhandel Hassink;
en indien aanwezig, 's avonds aan de
zaal.

Uitbreiding zaal "De Herberg"

Alexander Pola
in studio van
Riek Schagen
Zondagmiddag wordt er in de studio
van Riek Schagen aan de Enkweg 17a
te Vorden een zogenaamde "Musi-
sche Koffiemiddag" georganiseerd.
Het publiek wordt een programma
voorgeschoteld dat bestaat uit poëzie,
proza en teksten.

Alexander Pola, Jeanne Rol (dichte-
res), Fred Dannenburg (voordrachts-
kunstenaar) nemen de voordrachten
voor hun rekening. Voor de muzikale
omlijsting zorgt het Torroba Kwartet;
het Arnhems Kwintet en cellist Marja
v.d. DikkenbergenFritsPol(klarinet).
Johan Pameier geeft een explicatie bij
de schilderijen van Riek Schagen. De
presentatie van deze culturele middag
is in handen van Jeanne Rol.

Opbrengst
Simavi kollekte
Tijdens de Simavi kollekte, die gehou-
den werd van 16 maart t/m 22 maartjl.
werd in Vorden, met behulp van 70
kollektanten f6525,70 bijeengebracht.

Verkooptentoonstelling
Kapel Wildenborch
De bewoners uit het buurtschap Wil-
denborch zijn momenteel druk bezig
met bakken, haken, breien, knutselen
e.d. Vrijdagavond 3 april wordt er in de
Kapel een grote verkooptentoonstel-
ling gehouden. Deze tentoonstelling
heeft een tweedelig doel. In de eerste
plaats middels koop- en verkoop
trachten de kas van de Kapel te spek-
ken en op de tweede plaats er een ge-
zellige avond van te maken. De Kapel-

commissie hoopt uiteraard op een
grote opkomst.

Boomfeestdag 1987
Woensdag 25 maart verzamelde de
Vordense schooljeugd uit de hogere
klassen zich onder leiding van hun le-
raren op „Het Schapenmeer". Dat is
een landgoed van de familie van Wou-
denberg Hamstra, gelegen achter de
begraafplaats. Omdat 1987 „Het bijen-
jaar" is, waren klassikaal dia's ver-
toond en een geluidsband ten gehore
gebracht over „Bijen en bomen".

Feestavonden
Dorpsschool
De jaarlijkse feestavonden van de
openbare basisschool Dorp worden D e grote zaal van Detierberg wordt momenteel uitgebreid metca. 90 vierkante meter. Eind april zal
dit keer gehouden op donderdag 2 en de verbouwing zijn voltooid. De capaciteit voor bruiloften, recepties enz. zal dan ca. 350 personen bedra-
vrijdag 3 april in het Dorpscentrum. '̂«. Door middel van een schuifwandsysteem is de zaal in diverse ruimten in te delen.



Vordense voetbaljèugd speelde
in de Kuip te Rotterdam
Het gebeurt je als jeugdvoetballer van Vorden niet elke dag datje in de beroemde voetbalarena van bij P.K.V.
Feyenoord Rotterdam een wedstrijdje mag spelen. Dat overkwam de Cl jeugd van Vorden afgelopen
zondag. Dankzij de goede relaties die er bestaan tussen het jeugdbestuur van Feyenoord en "Vorden",
voor een groot deel te danken aan Vordens jeugdvoorzitter Henk de Jonge, kreeg Vorden C l de eer-
volle uitnodiging een voorwedstrijd te spelen tegen een combinatie van het C en D juniorentam van
de roemruchte club uit Rotterdam Zuid.

uiteindelijk één door vrouwelijk
schoon aan de haak werd geslagen.
Allehande verwikkelingen met uite-
raard veel lachen.

Leerzame Dia-avond

Echt een eervolle uitnodiging want de
voorwedstrijden die de Feyenoord
jeugd pleegt te spelen, vinden vrijwel
nooit plaats tegen clubs uit de provin-
cie.
Het jeugdbestuur van Feyenoord zei
zondag dan ook bij de ontvangst te-
genover de leiding van "Vorden" dat
men deze uitnodiging moest zien als
dank voor de paar geweldige dagen
die de Feyenoord jeugd vorig jaar tij-
dens de Sorbo Olympicstoernooi in
Vorden heeft mogen beleven.
Men herinnert zich ongetwijfeld dit
jeugdvoetbaltoernooi met deelname
van onder meer F.C. Köln, Fortuna-
Düsseldorf, Schalke uit Gelsenkir-
chen, de Sidney Soccer Kids en Feye-
noord.
Voetbalclubs als Feyenoord en Ajax
ontvangen jaarlijks veel uitnodigin-
gen om een toernooi te komen spelen.
De jeugdtrainer van Feyenoord de
heer Martens vertelde zondag tegen
Jan van Ark en Henk de Jonge resp.
voorzitter en jeugdvcorzitter van
"Vorden" dat zij de naam van het
Achtkstelendorp al bijna voor "vast"
in de agenda hebben staan. Zo zal
Feyenoord (Ajax trouwens ook) ook
dit jaar in mei tijdens het internationa-
le jeugdvoetbaltoernooi van "Vorden"
weer akte de présence geven.
Voor "Vorden" dus zaak om alert te
blijven. H oe het ook zij een prima pro-
paganda voor het jeugdvoetbal in de-
ze regio.
De busreis die zondag naar Rotter-
dam werd ondernomen werd gratis
aangeboden door de firma Gebr. Ba-
rendsen. Gerhard Weevers had zich
spontaan aangemeld het gehele voet-
balgebeuren op video op te nemen zo-
dat het gezelschap ter zijner tijd deze
dag nog eens rustig kan terugzien.

Nederlaag
Terug naar de wedstrijd. Aangeko-
men in Rotterdam was de Vorden
jeugd in eerste instantie nieuwsgierig
hoe de kleedakkomodaties er van bin-
nen uit zouden zien. Wel aan de reak-
ties te horen, dik voor mekaar.
Rond de klok van enen werd aan de
wedstrijd tussen Feyenoord en Vor-
den begonnen. De Vorden-jeugd na-
tuurlijk wel nerveus want de voetbal-
noppen van Ruud Gullit, Marco van
Basten en Anastopoulos stonden als
het ware nog in de grasmat uit de
woensdag gespeelde interland tussen
Nederland en Griekenland afgedrukt!
De jochies uit Feyenoord, die bijna als
de grote "broers" ook vier keer per
week trainen namen direkt het initia-
tief en "tikten" dat het een lieve lust
was.

Een paar lekkere schuivers op het Vor-
den doel maar Jelle Klein Kranenbarg
wist onder het toeziend oog van Pa en
Ma niet van wijken. In de twaalfde
minuut werd het Feyenoord-offensief
met een doelpunt bekroond. Een paar
minuten later opnieuw een doorbraak
en een kansloze Jelle. 2-0.
Tussen de bedrijven door zag Stefan
Beek een schot van hem door de
Feyenoord-goalie gekeerd. Toch
kwam er een Vorden-doelpunt. Niet
op de wijze zoals volgens de spelregels
is voorgeschreven, nee het was aan-
voerder Peter Gompert die zijn eigen
doelman het nakijken gaf! 3-0. Dit was
tevens de ruststand.
In de tweede helft hadden de "man-
nen" van trainer Ab Spies alle
schroom van zich af gegooid en met
name Peter Gompert en Frank van
Zeeburg vormden met doelman Jelly

Klein Kranenbarg een bijna onneem-
bare "veste".
In de voorhoede toonde Sander Ver-
kijk dat hij niet van plan was zich de
kaas van het brood te laten eten. Hij
voerde een piepklein oorlogje met zijn
direkte tegenstander waarmee hij
maar wilde aantonen dat de jongens
uit de Achterhoek niet met zich laten
spotten. Helaas voor "Vorden" bleef
Feyenoord de betere ploeg. Tien se-
conden voor tijd struikelde Huberto
Eijkelkamp over de bal waardoor de
Rotterdamse spits de eindstand op 4-0
kon brengen.

Tackle
Na afloop stevende Jelle Klein Kra-
nenbarg direkt op Mario Been af. Sa-
men met Ronnie en Raymond Kramp
heeft hij nl. een mini-intervieuw met
deze Feyenoord vedette voor het
clubblad de 'Tackle" gehouden. Het
bewuste clubblad werd Mario aange-
boden.

Daarna snel sprinten naar de andere
kant van het veld om F.C. Twente-
doelman Theo Snelders eveneens een
clubblad te overhandigen. Ook met
deze speler had genoemd drietal on-
langs een intervieuw.

Nadat de gebruikelijke foto's gemaakt
werden de douches opgezocht waarna
de Vordense voetbaljèugd een plaats-
je op de tribune zocht om het ere-divi-
sieduel tussen Feyenoord en F.C.
Twente bij te wonen. Een éénzijdige
partij die verdiend met 5-0 door Feye-
noord werd gewonnen.
Op de terugreis in de bus druk napra-

deze voor de jeugd toch wel
re dag.

Kampioenen en promoties
bij Velocitas

Door thuis met 8-1 van Veld hoek III te winnen is het vierde team van Velocitas erin geslaagd om zaalvoet-
balkampioen te worden en te promoveren naar de 2e klas. J. grootJebbink 3x; H. Sloetjes 2x; H. S fokkink
2x en G. Meijer scoorden de doelpunten. Het derde team van Velocitas promoveerde eveneens. De V orde-
naren wonnen de uitwedstrijd tegen Steenderen III met 2-8.

Het eerste team van Velocitas won
thuis met 5-3 van F.C. d'n Dreajer.
Een 0-1 achterstand werd dankzij
doelpunten van M. Gotjé en P. Dek-
ker nog voor de rust in een 2-1 voor-

sprong omgezet. Nadat M. Gotjé na
rust de stand op 3-1 had gebracht, ver-
kleinden de gasten tot 3-2.
M. Gotjé en J. Jansen brachten vervol-
gens 5-2 op het scorebord waarna F.C.

d'n Dreajer uit een vrije schop de
eindstand op 5-3 bepaalde.
Programma maandag 6 april: Flash -
Velocitas l; Velocitas 3 - Zavodo 8; Ve-
locitas 5 - Meipoort 2; Velocitas 2 -
AZC5.

Antoon Steenbreker in het zonnetje
Sinds Antoon Steenbreker lid is van de touwtrekvereniging "Vorden"
heeft hy al heel wat huldigingen moeten ondergaan. En terecht want
Antoon is zo'n beekje de "kasspekker" van de vereniging. Zo moest
Antoon zaterdagavond in het Dorpscentrum ook weer naar voren ko-
men om zich door voorzitter G.H. Barink in het zonnetje te laten zet-
ten.
Antoon Steenbreker heeft in 1986 nl.
315 ton papier voor de vereniging op-
gehaald zodat weer van een flinke rug-

gesteun gesproken kan worden. In
1966 is Antoon met het ophalen be-
gonnen (elf ton). Tot op heden doet

hij dat jaarlijks. Wanneer zaterdag 4
april de nieuwe akkomodatie van de
touwtrekvereniging "Vorden" zal
worden geopend dan is dit mede tot
stand gekomen dankzij de oud-papier
akties van Antoon Steenbreker.
Zaterdagavond stond overigens in het
teken van een "bedankje" van de
touwtrekvereniging in de richting van
de donateurs en de leveranciers van
oud papier. Zij kregen deze avond een
toneeluitvoering van "Krato" aange-
boden.
Gespeeld werd de klucht in drie be-
drijven "De drie dooie dienders". Een
drietal vrijgezelle broers waarbij er

Onder het motto kom eens kennis
maken met de P.K.V. werd afgelopen
vrijdag een dia-avond gehouden in
Zaal "De Herberg", het bezoekers-
aantal had wat groter kunnen zijn,
maar deed geen afbreuk aan deze ge-
zellige en interessante avond. Op een
deskundige wijze liet de heer D. Ha-
mer een groot aantal dia's zien en gaf
hierbij een goede uitleg over het ver-
zorgen en de huisvesting van de die-
ren.
Ook de natuur werd niet vergeten,
met prachtige opnamen van onze
wadden-eilanden met mooie watervo-
gels en vergezichten. Ook de flevohof
kwam ruim aan bod. Hier worden de
met uitsterven bedrijgde hoender-ras-
sen in stand gehouden.

V.R.T.C.
"Achtkastelenrijders"
De Rijwiel- en Toerclub heeft dit
weekend het wegseizoen 1987 geo-
pend. Aan de rit die de deelnemers
naar Peeske en 's Heerenberg voerde
namen 20 rijders deel.
Inmiddels is de wintetraining onder
leiding van de heer Visschers in de
zaal afgesloten. De wekelijkse trai-
ning vindt nu vanaf 7 april elke dins-
dagavond plaats.
Vanaf donderdagavond 2 april is er ge-
durende het gehele seizoen elke don-
derdag een sterrit.
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseert zondag 17 mei een voor-
jaarstocht. De afstanden bedragen 25,
40 of 80 kilometer.
De Avondfietsvierdaagse wordt ge-
houden van l tot en met 4 juni. De
start van alle tochten is bij café-restau-
rant "De Herberg".

Dash dames
overtuigend ĵ ar 0-3
zegen tegen Achilles
De dames van Dash Vorden hebben
zaterdagmiddag in de uitwedstrijd te-
gen Achilles uit Hengelo op wel zeer
eenvoudige wijze é^ overwinning
kunnen behalen. D^^uisclub speel-
de erg zwak. Zowel aanvallend als ver-
dedigend waren de Vordense dames
een klasse beter. De setstanden waren
6-15; 4-15 en 3-15.

Aktie
1987

Op dinsdag 7 april start de aktie Zo-
merpostzegels 1987. In Nijkerk zal
dan onze minister-president, drs.
R.F.M. Lubbers, officieel de eerste ze-
gels kopen van mevr. C.A. van Om-
me-Olie, leidster van het plaatselijk
comité Zomerpostzegels aldaar.
In Vorden worden de eerste zegels ge-
kocht door de weieerwaarde heer Pa-
stoor van Zeelst, pastoor van de Chri-
stus Koning Kerk te Vorden en van de
St. Antonius van Padua te Kranen-
burg.

Het onderwerp van de Zomerpostze-
gels 1987 is "monumenten van bedrijf
en techniek". 55 + 30 cent stoomge-
maal Arkemheen te Nijkerk; 65 + 35
cent watertoren Deventer; 75 + 35
cent geelgieterij Joure.
De ontwerper van de Zomerpostze-
gels 1987 is Reynoud Homan uit Am-
sterdam. Er zal ook een postzegel-
boekje verschijnen met daarin twee
zegels van 75 + 35 cent (brief) en twee
zegels van 55 -l- 30 cent (briefkaart).
Dit postzegelboekje is handig om in
tas of portefeuille mee te dragen.
Naast postzegels verkoopt ons comité
nog vele andere aantrekkelijke artike-
len, gesierd met fleurige zomerse mo-
tieven (postpapier, notitieblockjes,
wenskaarten). De wensbrieven heb-
ben dit jaar een vrolijk vlinderdessin
van de hand van de Betuwse tekena-
res Phine Verhoef.
Veel sociaal/culturele organisaties
doen al sinds 1935 een beroep op de
Zomerpostzegelopbrengst. In 1986
mocht het „Torenfonds" f5000,- ont-
vangen van de stichting Zomerpostze-
gels. Om iets terug te doen zal vanaf
dinsdag 7 april t/m vrijdag 10 april
1987 in de Rabobank te Kranenburg
een comité zomerpostzegels te vin-
den zijn. Inlichtingen bij de heerOver-
beek, Hamsveldseweg 4, tel. 6744 of
mevr. de Rozario, tel. 2331. Wij hopen
op een zeer geslaagde aktie daar onze
verkoop een projekt steunt in eigen
omgeving nl. slachtofferhulp Zutphen
e.o. Openingstijden als van de Rabo-
bank.

Nationaal Geschenk voor
Prinses Juliana en Prins Bernhard

De Oranjeverenigingen in onze gemeente /.ijn benaderd door de Confederatie
van Oranjeverenigingen met het verzoek om aktivi tei ten te willen ontplooien
om gelden in te zamelen voor een Nationaal Geschenk, dat Prinses Juliana en
Prins Bernhard zal worden aangeboden bij de viering van Hun Gouden
Huwelijksfeest.

Zoals al bekend is gemaakt /.al dat geschenk op 30 april a.s. "op
Koninginnedag" worden aangeboden tijdens een manifestatie op Paleis
Soestdijk. ,

De gemeente Vorden heeft in overleg met de Oranjeverenigingen speciaal voor
deze inzameling onderstaande bankrekeningen geopend onder de volgende
nummers

Amrobank 47.97.96.440
Bondsspaarbank 923127.836
Rabobank 36.64.17.673
Vorden en bijkantoor Kranenburg

Onder vermelding van Nationaal Geschenk
50-jarig huwlijk.
Alle giften die daarop worden gestort zullen bestemd worden voor het Gouden
huwelijksgeschenk.

Wij verzoeken iedereen die een bijdrage hetzij groot of klein op één van deze
rekeningen zou willen storten dat te doen. Dit Nationaal Geschenk van de
Nederlandse bevolking zal Prinses Juliana voorde helft willen besteden aan
projekten speciaal voor gehandicapten, terwijl Prins Bernhard de andere helft
graag wil besteden aan projekten binnen Nederland van het Wereld
Natuurfonds.
De Oranjeverenigingen en het gemeentebestuur hopen dat zeer vele
ingezetenen willen meedoen in de wetenschap dat vele kleintjes één grote
maken.

Gemeentebestuur Vorden
De Oranjeverenigingen

Politie Varia
In de nacht van 23 op 24 maart is Vorden opgeschrikt door een reeks woningin-
braken. De inbraken vonden plaats in de wijken Hoetinkhof en Brinkerhof. Bij
allen was de wijze om binnen te komen identiek. Aan de achterzijde van de wo-
ningen werden raamhendels e.d. geopend en is men binnengekomen. Alle
kasten en laden zijn grondig doorzocht. Ontvreemd werd er bij allen contant
geld, Eurocheques, Eurochequespasjes, paspoort en rijbewijs. De technische
Recherche heeft ter plaatse onderzoek ingesteld. Vele bruikbare sporen zijn
aangetroffen en veiliggesteld. De Rijkspolitie Vorden heeft deze zaak in onder-
zoek. Getuigen die in genoemde nacht vreemde dingen hebben gezien in ge-
noemde wijk, worden verzocht zich te melden.

Door de politie te Vorden is assistentie verleend aan de in Vorden groots opge-
zette Boomplantdag. Het geheel liep zonder problemen. Er is verkeersregelend
opgetreden.

Ook in deze week is de Rijkspolitie Vorden, ook in samenwerking met Veilig
Verkeer Nederland, afdeling Vorden bezig geweest met controles op het dragen
van autogordels. Het was zo, dat de politie enkel waarschuwend optrad. Nu
vanaf 30 maart jl. wordt er ook gecontroleerd maar wordt er een bekeuring uit-
geschreven van f35,-. U bent gewaarschuwd. Draag die gordel!

Tijdens surveillance trof de Rijkspolitie van Vorden in een sloot aan de Ganzen-
steeg een geel bord aan. Nadat het uit de sloot was gehaald bleek het een wegwij-
zer te zijn ten behoeve onze beroemde Achtkastelentocht door onze gemeente.
De gemeente Vorden is met de vondst in kennis gesteld.

In deze week 2 gevonden fietsen aan de desbetreffende eigenaren terug kunnen
geven dankzij de ingegraveerde postcode -l- huisnummer. Heeft U die gegevens
ook in Uw fiets staan? Doen. Bij de fietsenmaker.

In samenwerking met de plaatselijke vrijwillige brandweer zijn wij en uiteraard
de brandweer twee keer uitgerukt voor schoorsteenbranden. Mede door de har-
de wind en roetopeenhoping was de schoorsteenbrand uitgebroken. In beide
gevallen bleef het beperkt met lichte rookschade.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Varkensfilet met abrikozen
Varkensfilet is een mooi stukje vlees dat zich goed leent om te braden.
De combinatie met gedroogde abrikozen is erg smakelijk. U kunt er heel
goed drooggekookte rijst bij opdienen.

Reken voor 4 personen op een stukje Varkensfilet van 600 a 700 gram.
Laat 250 gram gedroogde abrikozen (eerst goed afspoelen) gedurende
12 tot 16 uur in ruim koud water weken.
Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Laat het vlees daarna een kwartiertje liggen.
Verhit in een pannetje 150 gram boter. Wacht tot het schuim begint weg
te trekken. Schenk de helft van de hete boter in een braadsleetje en leg
het vlees erin. Schenk de rest van de boter over het vlees.
Plaats het sleetje iets onder het midden van de reeds tot 200 graden Cel-
sius voorverwarmde oven. Reken op een oventijd van 30 tot 35 min.
Bedruip het vlees regelmatig met de braadboter en keer het na 15 tot 20
minuten om.
Zet de abrikozen op met zoveel weekwater tot ze goed onder staan. Voeg
3 eetlepels suiker, l stukje pijpkaneel (ca. 5 cm) en 3 kruidnagelen toe.
Breng alles langzaam aan de kook en laat de vruchten gedurende 10 mi-
nuten zachtjes koken.
Neem het vlees uit de ovenslee. Laat het tenminste 10 minuten op de
snijplank rusten. Verwijder de helft van de braadboter (meer mag ook)
uit de ovenslee. Voeg 2 a 3 deciliter van het kookvocht van de abrikozen
toe en roer alle aanzetsels van de bodem van de braadslede goed los.
Maak 1,5 theelepel maizena met l eetlepel koud water aan en bind er de
saus (heel licht) mee. Laat er even de kook over komen. Zeefde saus en
roer er l a 2 eetlepels ketjap door. Snijd het vlees in vingerdikke plakken.
Leg het dakpansgewijs op een voorverwarmde schaal. Schik de abriko-
zen er naast en schenk de saus erover.
Tip: een restje van de gebraden Varkensfilet kan de volgende dag even-
tueel dienen als broodbeleg(met wat mosterd erop). Bereidingt.: 50 min.



Sportieve, lichtgewicht vrijetijdsschoen met
originele en exclusieve A.R.S antislip-zool.

110,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1342

GEMEENTE
VORDEN

OPENBARE KENNISGEVING
Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend, dat rechthebbenden op graven uitgegeven in
1977, de aan hen uitgereikte bescheiden dienen te la-
ten kontroleren met de bij de gemeente berustende ge-
gevens.

Datum: 2 april 1987.
Burgemeester en wethouders voornoemd.
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

GEiMI M
VORDEiN

HINDERWET
terinzagelegging beschikking
(art. 31, lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden ligt vanaf 6
april 1987 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur en van
14 00 tot 16.00 uur, alsmede op de maandagavonden
in het Dorpscentrum te Vorden van 18.00 tot 21.00 uur
ter inzage de beschikking op het verzoek van
1. dhr.A. Beeftink,Joostinkweg 12,7251 HK Vorden

om een revisievergunning voor een loon- en grond-
verzet- en landbouwbedrijf, adres inrichting Joo-
stinkweg 12 en 12a, datum verzoek 6 oktober
1986;

2. dhr. HJ. Arfman, de Leuke 2, 7251 LL Vorden om
een uitbreidingsvergunning voor de bestaande in-
richting met een open mestsilo ten behoeve van de
opslag van rundveemest, adres inrichting de Leuke
2, datum verzoek 18 december 1986;

3. dhr. FJ.B. Limbeek, de Eendracht 2, 7251 GB Vor-
den om een vergunning voor een inrichting om gra-
nen te bewerken tot meel en voor de opslag van gra-
nen en meel, adres inrichting Het Hoge 66 (molen),
datum verzoek 31 december 1986;

4. dhr. C.B.M, ten Barge, Dorpsstraat 10a, 7251 BB
Vorden om revisievergunning voor een horecabe-
drijf met zaal, adres inrichting Dorpsstraat 10 en
10a, datum verzoek 1 5 januari 1987;

5. Drukkerij Weevers B.V., Nieuwstad 12, 7250 AA
Vorden om een vergunning voor een drukkerij, adres
inrichting Nieuwstad 30a, datum verzoek 15 de-
cember 1986;

6. VORMEC B.V., Enkweg 15a, 7251 EV Vorden om
een revisievergunning voor een inrichting ten be-
hoeve van de import en groothandel van landbouw-

• machines, waarin o.m. laad- en los-aktiviteiten, als-
mede kleine onderhoudswerkzaamheden worden
uitgevoerd.

De strekking van de beschikking luidt: voor zover thans
rekening valt te houden met de in het gebied waarde in-
richting is gelegen te verwachten toekomstige ontwik-
kelingen met betrekking tot gevaar, schade of hinder
buiten die inrichting, is de vergunning verleend onder
de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke standaard-
voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar,
schade of hinder.

BEROEP tegen deze beschikking kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;
c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig

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

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

Het beroepschrift moet worden gericht tot H.M. de Ko-
ningin en worden ingediend binnen één maand na bo-
vengenoemde datum bij de Raad van State, postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel
60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen
om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen
van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet bin-
nen bovengenoemde termijn worden gericht aan de
voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van be-
stuur van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA
's Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.

Datum: 2 april 1987
Burgemeester en wethouders van Vorden.
De secretaris, mr. A.H.B, van Vleuten.
De burgemeester, mr. M. Vunderink.

Bekaeit:
gaas

en draad
opz'n

sterkst.

Gaas en draad vanBekaert: oersolide,
ijzersterk.Daar houdt u alles mee bin-
nen én buiten. Dus als u iets te omhei-
nen heeft: neem Bekaert. Dat staat.

l BEKAERT

Verkrijgbaar bij i

Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. 05752-1261

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

qe> juwelier
siemerlhk
oo opticien
zutphenseweg 7 -Vorden
's maandags de gehele dag gesloten

Woensdagsmiddag geopend.

burc. galleestraat 3 - vorden

Kalkzandsteen
elementen ook voor

MESTOPSLAGPUTTEN
Zeer
lage
kubieke
meter
prijs
Voor meer vrijblijvende informatie:

HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V.
RUURLO -TELEFOON 05735-2000

Af £"3 TDr^SL

Almen
Tel. 05751 - 1296

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.

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

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

6
7251

fons Jansene*
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen?

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

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol
Uniek in deze omgeving.

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

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

Te koop: openhaardhout aan
de meter, f 50,- per kubieke
meter. Elzen, Berken.
Tel 0?750-24481.

L.M.B. Vorden B.V.

traktoren en werktuigen

voor: land- en tuinbouw c.q. groenvoorziening
Selz houten mestsilo's staan volop in de belangstelling. Daarom tonen

wij u tijdens onze show het hele mestsilo gebeuren, compleet met
randapparatuur, pompen, mixen alsmede documentatie van vele door

ons geplaatste silo's.

EXTRA:
Tijdens de show: schat het gewicht, win een varken.

TOT ZIENS OP:

SELZ

aan ons bedrijf, Industrieweg 13 te Vorden



Kegelen Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre
hield dit weekend een kegelavond bij
"De Boggelaar". Circa 50 jongelui wa-
ren aanwezig. Na afloop reikte Wim
Ruessink aan de volgende personen
de prijzen uit:
Dames: 1. Johanna Berenpas; Els Ab-
bink; 3. José Boers.
Heren: 1. Reinier Hendriksen; 2. Eric
Nijenhuis; 3. Peter Mokkink.

5e Rabobank-Dash
Stratentoernooi
Voor de 5e achtereenvolgende keer
wordt ook dit jaar 'n stratenvolleybal
toernooi op touw gezet.

In afwijking op voorgaande toer-
nooien zullen deelnemers kunnen
kiezen tussen twee speelsterktes.
De organisatoren hopen hiermede
aan de veel gehoorde wens hiertoe te-
gemoet gekomen te zijn.
Er zijn weer een drietal dinsdagavon-
den en één zaterdag vastgelegd voor

dit evenement. Het zijn de data 2,9,16
en 20 juni a.s.
Het vorige jaar hebben zich een zes-
tigtal teams gemeld. Er wordt op min-
stens een gelijkblijvend aantal deelne-
mers en deelneemsters gerekend.
Alle ingrediënten voor een gezellig
toernooi zijn aanwezig. Rest nog te
vermelden dat voor nadere bijzonder-
heden de advertentie in dit blad kan
worden geraadpleegd.

Vorden klopt Zelhem
op eigen terrein
met 2-3
Winnen in Zelhem is voor Vorden
door de jaren heen altijd een zeer
moeilijke opgave gebleken. Ook thuis
op het gemeentelijk Sportpark heb-
ben de geelzwarten het altijd bijzon-
der moeilijk tegen de mannen van
trainer Scholten.
Zondag bleek evenwel dat Charly de
Weerd zijn spelers gedurende de win-
ter niet in heeft laten slapen, want
Vorden boekte een verdiende 2-3
overwinning.

Het was geen al te beste wedstrijd,
niet zo verwonderlijk na een maan-
denlange competitiestop.
In de eerste helft moesten de toe-
schouwers tot vijf minuten voor de
rust op het eerste doelpunt wachten.
Het was Reindjan Westerveld die uit
een vrije schop van Bennie Wentink
de stand op 0-1 bracht. Vlak voor rust
maakte Zelhem gelijk.
In de vijftiende minuut van de tweede
helft kwam Vorden opnieuw op voor-
sprong. Mark v.d. Linden scoorde uit
een pass van Reindjan Westerveld.
Tien minuten voor tijd was het weder-
om Mark v.d. Linden die scoorde 1-3.
De strijd leek beslist. De scheidsrech-
ter dacht er kennelijk anders over
want hij kende een zuiver buitenspel-
doelpunt van Zelhem toe 2-3. Hier-
door bracht hij de geelzwarten de laat-
ste minuten nog bijna in de proble-
men.
De Vordense defensie hield het hoofd
koel waardoor een kostbare overwin-
ning mee naar Vorden kon worden ge-
nomen. Door dit resultaat zijn er voor
Vorden nog steeds mogelijkheden tot
promotie, mits natuurlijk het „koppie"
er bij wordt gehouden.

Treffers '80 wint
Ie promotiewedstrijd
De Vordense Tafeltennisvereniging
Treffers '80 heeft de eerste wedstrijd
uit de promotierone thuis met 7-3 ge-
wonnen van Asef Relax.
De Vordenaren begonnen niet al te
best, zowel Gerard Krajenbrink als
Rody Schouten leden een nederlaag.
G. Krajenbrink won vervolgens twee-
maal achtereen, terwijl ook Rody
Schouten nog één partij tot een goed
einde wist te brengen.
De grote man bij Vorden was weder-
om Rolf Gaspar die al zijn partijen
wist te winnen. Onder meer slaagde
Gaspar erin om een partij met een
achterstand van 10-19 om te zetten in
een 24-22 zege. Ook het dubbel werd
door de Treffers gewonnen. Deze
week gaat Treffers op bezoek bij
ATAK. De return vindt 9 april plaats.
Op 13 april gaat Treffers op bezoek bij
Asef Relax voor de return.

Grote landbouwmechnisatie show
Tl •l il d u h a

TREKKERS

Ook het adres voor:

- GAZONMAAIERS
- HOGEDRUKREINIGERS
- WERKKLEDING
- TUINGEREEDSCHAP
- KLOMPEN EN LAARZEN
- ELEKTRISCH GEREEDSCHAP
- TUINPOMPEN enz. enz.

B.V. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

H. AREN DS
Dorpsstraat 5 - Wichmond - Tel: 05754-688

Donderdag
2 april

14.00-21.00
uur

Vrijdag
3 april

10.00-21.00
uur

Zaterdag
4 april

10.00-17.00
uur

Volleybal uitslagen
Uitslagen Dash teams: Dames: Dash 2
- WIK l 1-3; Dash 4 - Epse 2 3-0; Her-
cules l - Dash 5 2-1; Dash 5 - Isala 6 2-
1; hansa 4 - Dash 6 2-1; Dash 6 - Al-
men 0-3; Boemerang 5 - Dash 7 1-2;
Dash 8 - Colmschate 5 0-3.
Meisjes: MA l WIK l - Dash l 2-2;
MA2 DVO l - Dash 2 2-2.
Heren: Dash 2 - Terwolde l 0-3; Dash
3 - Boemerang 3 3-0; DSC 5 - Dash 4 0-
3.
Jongens: Dash l - Hansa l 3-1.

WATERPOLO
Heren verliezen op 't nippertje
De heren van Vorden '64 traden voor
de competitie aan tegen de Berkel uit
Lochem. In de eerste periode veroor-
zaakte keeper Mark Besselink van
Vorden '64 een strafworp en werd de
stand 0-1 voor de Berkel. Vlak hierna
maakte Vorden '64 gelijk door een
doelpunt van breedgeschouderde
Kier Knol 1-1. De Berkel liep vervol-
gens uit tot een 1-3 voorsprong in de
tweede periode, maar door doelpun-
ten van Marck Karmiggelt en Han Be-
renpas kwam Vorden '64 weer op gelij-
ke hoogte.

De derde periode ging de Berkel fana-
tiek van start wat de voorsprong van 3-
5 opleverde. Vorden '64 slaagde er niet
meer in dit ongedaan te maken, maar

BERICHT VAN OTTEN
Heren, er is nog hoop in de schoonmaaktijd

Hebt u ook zo'n hekel aan dat geboen, geveeg, geklop en wat al niet meer?
Het hele huis op de kop, nergens meereen veilig plekje.
En die toestand kan dagen duren N*.W

Maar er is hoop!
Verwen juist nu uw vrouw en uzelf!
Kom naar OTTEN en zie wat een keuze u hebt in
bankstellen, fauteuils, salontafels, kasten en
nog veel meer. Daar staat vast en zeker iets bij
waar uw vrouw erg mee in haar nopjes zal zijn!
Eiken meubels met prachtige bekleding,
ruime keus in modellen en soorten
bekleding. Gemakkelijk in onderhoud en
pronkstukken in uw huis.
En tegen voorjaarsprijzen, dus laag.
En heren, u kunt na zulke moeilijke dagen lekker bijkomen,
terugzakkend in een OTTEN-fauteuil of in een OTTEN-bank.
Met uw oude bankstel hoeft u niet te zitten, OTTEN geeft er
een leuke prijs voor, als u bij hem een nieuw koopt.
Maak gebruik van deze gelegenheid!
Kom naar Halle, kom naar OTTEN! >

Openingstijden: maandags t/m vrijdags van 9.00-18.00 uur

Vrijdags koopavond tot 21.00 uur. Zaterdags tot 16.00 uur.

tel. 08343-1219 dorpsstraat 20 Halle Gld.

Meubelfabriek Otten b.v.

kwam slechts één doelpunt dichterbij
door bodybuilder Kier Knol. De eind-
stand werd hiermee op 4-5 gebracht.

Dames spelen gelyk
De dames van Vorden '64 kwamen in
het competitieduel tegen Roderlo 3
uit Ruurlo niet verder dan een gelijk
spel. Alhoewel de dames veelvuldig in
de aanval waren slaagde Vorden '64 er
niet in om de bal langs de zeer goede
keepster van Roderlo te krijgen. De
eerste periode bleef het 0-0.
Henriet Hazekamp bracht in de twee-
de periode de stand op 1-0 voor Vor-
den '64. Roderlo wist vervolgens in de
derde perode gelijk te maken. De
vierde en tevens laatste periode werd
de stand 2-1 voor Vorden'64 door een
doelpunt van Jacqueline ter Huerne.
Roderlo slaagde erin om vier secon-
den voor tijd 2-2 te scoren.

AFDELING DAMES

Witkampers l - Ratti l
Na een lange winterstop werd er weer
eens gevoetbald door de dames, tegen
Witkampers, altijd een moeilijke te-
genstander. Er ontbraken bij Ratti een
paar basisspeelsters, maar deze wer-
den uitstekend vervangen door A. Bos
en J. Temmink.
In de 10e minuut schoot C. Addink
net over. 10 minuten later was het wel
raak, C. Addink scoorde 0-1 op aange-
ven van R. Spithoven.
Witkampers probeerde nog wat terug
te doen maar gevaarlijke momenten
waren er niet. Na rust drong Witkam-
pers sterk aan maar dit leverde ook
niets op. Bij een scrimage voor het
doel van Witkampers werd op de
doellijn hands gemaakt. De daarop
volgende penalty werd benut door C.
Addink 0-2.
Vlak daarna raakte een schot van R.
Spithoven de paal. Doordat Ratti
goed bleef werken kwam er geen ge-
vaar van Witkampers. 10 minuten
voor tijd bracht C. Addink de stand op
0-3, tevens de eindstand. A.s. zaterdag
4 april speelt Ratti thuis een beker-
wedstrijd tegen Oene.

Nederlaag Ratti l
afdeling zaterdag
Het eerste zaterdagelftal van Ratti
heeft zaterdag jl. na een door de
weersomstandigheden verlengde
winterstop van bijna vier maanden, in
Doesburg met 3-1 van koploper Sp.
Ambon verloren.
De eerste helft was Sp. Ambon, met
de zeer krachtige wind in de rug, meer
in de aanval maar de verdediging van
Ratti hield vrij gemakkelijk stand.
De beste kans op een doelpunt was
voor Han Tellegen van de Kranenbur-
gers die na een uitval te gehaast te
zacht inschoot.
Na de rust leek Ratti te profiteren van
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HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder Tel. 05752-1000

HEEFT U IETS TE KOOP?
HETTY KOOPT BIJNA
ALLES
Hetty's wol, antiek, curiosa en
inboedelwinkel. Baak.
Tel. 05754-980.

Te koop: Puch Maxi 3 jaar
oud. Prijst 850,-.
Tel. 05735-1921

clu ca
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het ontstane windvoordeel. Na een
kwartier spelen kopte Pascal Kloot-
wijk de bal uit een hoekschop hard
achter de Ambon doelman (0-1). Sp.
Ambon ging hierna in de aanval en
zette de Ratti-verdediging onder druk.
In een uiterste poging de gelijkmaker
te verhinderen sloeg Gerard Waarle
met z'n hand de bal uit het doel waar-
na de terecht toegekende strafschap
door Sp. Ambon werd benut (1-1).
Invaller Peter Immink die de gebles-
seerd geraakte Henk Bulten had ver-
vangen kreeg kort hierna een enorme
mogelijkheid om Ratti op voorsprong
te brengen maar faalde alleen voor de
Ambon doelman.
Beide partijen leken zich te verzoenen
met een terecht gelijkspel maar Am-
bon topscorer Krassenberg dacht hier
anders over en had enkele minuten
voor het einde aan een kleine kans ge-
noeg om 2-1 te scoren.
In de laatste minuut werd de teleur-
stelling in de Ratti-gelederen nog ver-
groot doordat Sp. Ambon nogmaals
scoorde en de eindstand op 3-1 werd
bepaald. Hierdoor kan Sp. Ambon het
kampioenschap in de tweede klasse
nauwelijks nog ontgaan terwijl Ratti
voorlopig genoegen moet nemen met
een derde plaats.
A.s. zaterdag is Ratti vrij terwijl er op
11 april a.s. op eigen terrein tegen
Beekbergen dient te worden aange-
treden.

Uitslagen
B.V. Kranenburg
Dinsdag 17 maart in Warnsveld De
Boggelaar l 36 - Kranenburg l 34;
Eveneens 17 maart thuis Kranenburg
IV 36 - IJsselstrand IV 34; donderdag
19 maart in zaal Schoenaker Kranen-
burg III 31 - VOP III 36; eveneens
donderdag 19 maart in Wichmond
KOT III 39 - Kranenburg II 35.

DAMMEN
Bekerwedstnjd DCV 2
WDV Winterswyk 3-5
Voor de eerste ronde van de beker-
competitie lootte het tweede team te-
gen het eerste team van WDV. Het
werd een spannende strijd met wisse-
lende kansen. Jan Koerselman en
Tonny Janssen hielden de stand goed
in evenwicht, maar Jurgen Slutter
werd er er positioneel geveeg door di-
striktsvoorzitter van der Walle. Henk
Klein Kranenbarg kreeg in 'n mindere
stand ineens een finesse aangeboden,
met winstkansen. In het eindspel wist
de Winterswijkse dammer alsnog de
remisebrengende zetten te vinden,
waardoor WDV doorgaat naar de 2e
ronde. In de 2e ronde komt ook DCV
l uit, en wel op maandag 6 april tegen
DIOS.

Sneldammen voor teams
Het derde team speelde maandag 23
maart in Dinxperlo. Het ging niet
best, en de spelers mochten van geluk
spreken dat Ruurlo zich terugtrok, en
daarmee tegelijkertijd de degradatie-
plaats innam. Vorden 3 eindigde als
5e.

Het tweede team deed het beter in
een thuiswedstrijd in d'Olde Smidse.
Met sterk spel klom men op naar een
3e plaats door 3 overwinningen en 2
gelijke spelen. Kampioen werd DZW
Warnsveld met 14 punten; DGV 2
skoorde 12 punten. Algemeen topsko-
rer werd gedeeld Michiel Boerkamp
met 15 punten.

Onderlinge kompetitie
M. Voskamp - J. Slutter 0-2; G. Was-
sink - J. Masselink 0-2; B. Hiddink - H.
Graaskamp 0-2; H. Berenpas - H.
Hoekman 0-2; S. Wiersma - S. Buist 2-
0;G.terBeest-M.Boersbroek 1-1; J.
Hoenink - R. Slutter 1-1; H. Wansink -
G. Hulshof 0-2; H. Lenselink - M.
Boerkamp 1-1; G. Brummelman - H.
Esselsink 2-0; H. Ruesink - H. Hoek-
man 1-1; G. Brummelman - B. Hid-
dink 0-2; T. Janssen - M. Boersbroek
1-1; B. Wentink - H. Wansink 2-0; B.
Rossel -J. Hoenink 0-2; H. Lenselink -
R. Slutter 2-0; M. Boerkamp - M. Vos-
kamp 0-2.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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


