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De 20ste avond-
wandel-vierdaagse
in en om Vorden
Ook in 1987 kan er weer vier dagen ge-
zellig samen gewandeld worden rond-
om het dorp Vorden. Zoals gebruike-
lijk is de organisatie daarvan weer in
handen van de gymnastiekvereniging
SPARTA.
Er kan gekozen worden tussen wan-
delafstanden van 5 en 10 kilometer
per avond. Aanbevolen wordt de 10-
kilometer afstanden te lopen; de 5 ki-
lometer is vooral bedoeld voor de jon-
ge en voor de heel oude deelnemers.
De routes zijn weer uitgezet door de
heer van Zeeburg en die leiden langs
en naar vele mooie plekjes rondom
het dorp Vorden. Om zoveel mogelijk
van de natuur te kunnen genieten zijn
een groot aantal zandwegen in de rou-
tes opgenomen.
De voorbereidingen voor de avond-
vierdaagse zijn al in volle gang en
dank zij de medewerking van de ge-
meente Vorden, de plaatselijke poli-
tie, de scholen, de EHBO, de muziek-

verenigingen Concordia en Sursum
Corda en van vele particuliere perso-
nen belooft het weer een prettige ge-
beurtenis te worden.
Via de affiches, die in en om het dorp
Vorden zullen worden opgehangen,
zal iedereen nog eens op het te hou-
den wandelfeest worden gewezen.
Ook wordt weer een speciale avond-
vierdaagse-krant uitgegeven; dank zij
de medewerking van adverteerders
in die krant is het houden van de
avondvierdaagse financieel mogelijk.
Als wandeldagen zijn vastgesteld
maandag 18 tot en met donderdag 21
mei a.s. Dagelijks wordt dan gestart
vanaf de Dorpsschool aan de Kerk-
straat; de routes eindigen daar ook de
eerste drie dagen. De vierde (donder-
dag) avond verzamelen de wandelaars
zich aan het eind bij de school aan het
Hoge en vandaar wordt nog door (een
deel van) het dorp gelopen zodat de
mensen langs deze intocht-route ook
van deze gebeurtenis kunnen genie-
ten. De beide muziekverenigingen
zorgen daarbij voor de muzikale om-
lijsting.
De avondvierdaagse belooft weer een

gezellig en sportief wandelfeest te
worden. Het 20-jarig jubileum van dit
evenement is hopelijk voor velen aan-
leiding om weer, opnieuw of voor de
eerste keer daaraan deel te nemen. Ie-
dereen wordt daarvoor uitgenodigd
en is hartelijk welkom.

ANBO Vorden gaat
nieuw bestuur kiezen
De afdeling Vorden van de ANBO
gaat dinsdagmiddag 28 april in het
dörpscentrum een nieuw bestuur kie-
zen. Tot dusver heeft de pas opgerich-
te afdeling gewerkt met een voorlopig
bestuur. De bijeenkomst op 28 april is
's middags. Alvorens de bestuursver-
kiezing wordt gehouden zal de heer
B. Veen, apotheker te Vorden een
praatje houden over het juiste gebruik
van medicijnen.
Intussen heeft het voorlopig bestuur
van de ANBO voor haar leden diverse
aktiviteiten georganiseerd. Zo zal er
donderdag 7 mei een wandeling wor-
den gehouden in de omgeving van
Ruurlo; op woensdag 20 mei wande-

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 burgemeester Mr. M. Vunder ink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan de Ver. de Macht van het Kleine
vergunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 27 april tot en met 3 mei a.s., dit
t.b.v. de Epilepsiebestrijding.

2. Regeling bijdragen aan gemeenten
l.h.v. woonkonsumenten

Het doel van deze subsidieregeling is
om woonkonsumenten (-organisa-
ties) op lokaal niveau bij de besluitvor-
ming m.b.t. het volkshuisvestingsbe-
leid te betrekken. Op voet van deze
subsidieregeling wordt aan gemeen-
ten voor dit doel een tegemoetko-
ming verstrekt.
De geldelijke steun dient te worden
aangewend ter gehele of gedeeltelijke
vergoeding van de kosten van de akti-
viteiten die bewoners en woningzoe-
kenden en hun organisaties ter plaatse
ontplooien ter behartiging van volks-
huisvestingsbelangen. Het is niet toe-
gestaan dat hiermee bestuurskosten
van de gemeenten, verhuurders of
van andere betrokkenen in het volks-
huisvestingsproces worden gedekt.
Enkel voorbeelden waarvoor vanuit
het verstrekte budget geldelijke steun
zou kunnen worden toegekend zijn:
- concrete inspraakprojekten;
- brede adviesgroepen volkshuisves-
ting
- lokale organisaties van huurders, ei-
genaar-bewoners of woningzoeken-
den
- scholing van lokale woonkonsu-
menten (-organisaties)
- deskundige ondersteuning van lo-
kale woonkonsumenten (-organisa-
ties)
- haalbaarheidsonderzoeken door
lokale woonkonsumenten (-organisa-
ties)
- het bevorderen van de invloed van
vrouwen bij de belangenbehartiging
van woonkonsumenten
- ontwikkeling van alternatieve plan-
nen en woonvormen in het kader van
de volkshuisvesting door lokale
woonkonsumenten (-organisaties).

Een ieder (groep/instantie) die denkt
voor deze subsidie in aanmerking te
kunnen komen kan dit schriftelijk
kenbaar maken aan burgemeester en
wethouders.
Ter voorkoming van misverstanden
wordt er wel op gewezen dat het totaal
van de toe te kennen bijdragen niet
meer kan zijn dan de gemeente terza-
ke van het Rijk ontvangt,
(ca. f3.000,-).

3. Raadsvergadering
d.d. 28 april 1987

Tijdens deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt

in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de or-
de:
- Verordening tot uitvoering van de
artikelen 31 en 43 van de Wet Inko-
mensvoorziening Oudere en gedeel-
telijk Arbeidsongeschikte Werkloze
Werknemers;
— verkoop bouwterrein in het be-
stemmingsplan "Addinkhof 1983" aan
de woningbouwvereniging Thuis
Best;
- voorbereidingsbesluit terrein voor-
malige zuivelfabriek c.a.;
- verkoop binnenterrein H.K. van
Gelreweg;
- automatisering van met name be-
volkingsadministratie;
- inzameling van landbouwfolie;
- intrekken raadsbesluit tot aanbren-
gen van middengeleiders in de Dorps-
straat en Zutphenseweg alsmede van
een wegversmalling bij Nuova;
- verordening betreffende de organi-
satie, het beheer en de taak van de ge-
meentelijke brandweer;
- notitie uitbesteden onderhoud
openbaar groen aan Delta Groen-
bouw;
- verdere voorbereiding vernieuwing
loods gemeentewerken aan de Enk-
weg.

4. Gemeentelijke monumentenlijst
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om de panden Riethuisweg 3
en Galgengoorweg 11, overeenkom-
stig het verzoek van de desbetreffende
eigenaren, op de gemeentelijke mo-
numentenlijst te plaatsen.

5. Ruilverkaveling Hengelo - Zelhem
Van 22 april tot en met 21 mei a.s. ligt
in het gebouw van de Vereniging van
veehouderijbelangen, dr. Grashuis-
straat 15 te Zelhem, op werkdagen
(behalve de zaterdagen, 30 april en 5
mei) 's morgens van 9.00 uur tot 12.00
uur en 's middags van 13.30 tot 16.00
uur voor eenieder kosteloos ter inza-
ge:
a. de lijst van rechthebbenden of een
gewaarmerkt afschrift daarvan;
b. het register van schattingsuitkom-
sten met de kaarten, waarop de klasse-
grenzen en de gegevens m.b.t. de in-
richting der gronden zijn aangegeven.
Uiterlijk veertien dagen na de laatste
dag, waarop de bovenvermelde stuk-
ken ter inzage hebben gelegen (dus
vóór 5 juni 1987), kan iedere belang-
hebbende zijn bezwaren tegen de toe-
kenning en omschrijving van rechten
op de lijst van rechthebbenden en te-
gen de uitkomsten van de eerste
schatting schriftelijk bij de landinrich-
tingscommissie indienen (adresLand-
inrichtingscommissie voor de ruil-
verkaveling „Hengelo-Zelhem", Hen-
gelosestraat 26b, 7256 AG Keijen-
borg).

Na verloop van bovengenoemde ter-
mijn kunnen slechts zij als rechtheb-
benden worden erkend, die voorko-
men o^fclijst van rechthebbenden of
die tegeW de daarop voorkomende
toekenning of omschrijving van rech-
ten bezwaren hebben ingediend, o!
hun rechtverkrijgenden.

6. Ophdfci huisvuil
Op donrrerdag 30 april a.s. (Koningin-
nedag) zal er geen huisvuil worden
opgehaald. Dit zal weer gebeuren op
donderdag 7 mei a.s.

7. Ontwerp van het provinciaal plan
verwijdering zuiveringsslib

Van 22 april tot 22 juni 1987 ligt het
ontwerp van het plan verwijdering
zuiveringsslib van de provincie ter
secretarie ter inzage. Gedurende deze
periode kan eenieder schriftelijk be-
zwaren indienen tegen het plan bij
provinciale staten. Deze bezwaren
moeten gemotiveerd zijn. Op 11 mei
a.s. is in het provinciehuis hierover
een hoorzitting. Aanvang 14.00 uur.
Het plan zal in het najaar van 1987
door provinciale Staten worden vast-
gesteld.

8. Wet Arob publikaties
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 bezwaar-
schrift in principe BINNEN 30 DA-
GEN na de datum van verlening moet
worden ingediend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn op 13 april
1987 verleend.

Verleende bouwvergunningen
1. Aan de heerGJ. Hulshof, Zutphen-
seweg 96, voor het bouwen van twee
mestopslagsilo's;

2. Aan de heer P. Becker en mevr. D.
Dorsman Hillige, Helderboomsdijk 2,
voor het gedeeltelijk verbouwen van
de afgebrande boerderij;

3. Aan Afima B.V. te Lochem, voor
het gedeeltelijk veranderen van het
pand Het Hoge 52;

4. Aan de heer H. Smallegoor, Al-
menseweg 62, voor het gedeeltelijk
veranderen van de boerderij.

len in de omgeving van Barchem. De
tochten zijn ongeveer 10 kilometer
lang met onderweg ruimschoots de
gelegenheid om een rustpauze in te
lassen.
Voor donderdag 28 mei (Hemel-
vaartsdag) staat er dauwtrappen op
het programma. Er is een tocht uitge-
zet van plm. 35 km in de omgeving
van Almen, Laren, Lochem.

Informatiemiddag over
toeristische
versterkingen
In samenwerking met het rekreatie-
schap "De Graafschap" geeft de WV
te Vorden vrijdagmiddag 24 april in
Hotel Bakker informatie over de on-
langs gerealiseerde toeristische ver-
sterkingen. Deze bijeenkomst is 's
middags, waarna burgemeester Mr.
M. Vunderink een welkomstwoord
zal spreken. Daarna houdt Mr. W.W.
Hopperus Buma, voorzitter van het
rekreatieschap "De Graafschap" een
toespraak.
Daarna kunnen pers en genodigden
een fietstocht maken langs een ge-
deelte van de Achtkastelenroute en
langs enkele pick-nick plaatsen. Voor
fietsen wordt gezorgd.

Kollekte
brandwonden stichting
De kollekte ten behoeve van het werk
van de Nederlandse |*ndwonden
Stichting te Beverwijk,lRft in Vor-
den f 2967,55 opgebracht.

Uitslag
gewicht schatt i hij
slager Jan Rodenburg
Ook dit jaar waren er weer vele inzen-
dingen met de meest uiteenlopende
gewichten van 150 kg tot 3000 kg.
Maar er waren ook vele inzendingen
die heel dicht in de buurt kwamen.
Daarom heeft Jan Rodenburg beslo-
ten om de beste drie een rollade te ge-
ven.
Het juiste gewicht was 482 kg geslacht.
De winnaars zijn H. Weustenenk 48
kg; Het Hoge 33; DJ. Besselink, 480
kg, Deldenseweg 8; R. Das, 479 kg,
Het Jebbink 63.

KPO avond
14 april 1987
De opening werd verricht door de
voorzitster met een gebed. Na het
huishoudelijk gedeelte gaf ze het
woord aan mevr. Remmers en mevr.
Star die in het kort de doelstelling van
Amnesty International duidelijk
maakten en in de pauze rond gingen
met een brief.
De hoofdmoot van de avond was het
Huisvrouwen Orkest, welke gezellige
muziek ten gehore brachten, jammer
dat de zaal niet geheel bezet was.
De voorzitster bedankte voor de
avond, en een wel thuis.

Eierzoekwedstrijd
Kranenburgs Belang
Traditie getrouw had de paashaas
weer een tiental eieren verstopt. Dit
jaar waren er vijftig kinderen die hun
best deden om zoveel mogelijk eieren
te verzamelen.
Uitslagen groep l t/m 5; Mark
Wolberink3eieren;RoaldNijenhuis3
eieren; Ron Huitink 2 eieren.
Uitslag groep 2 6 t/m 9 jaar: Guido
Mullink 4 eieren; Nick Leferink 3 eie-
ren.
Uitslag groep 3 10 t/m 13 jaar: Enith
Overbeek 4 eieren; Barbara Huitink 3
eieren; Nancy Rutgers 2 eieren; Jef-
frey Steentjes 2 eieren; Wendy Eijke-
lenboom 2 eieren.
Voor alle prijswinnaars waren leuke
prijzen beschikbaar en verder ging ie-
der kind, zijn hand gevuld met een si-
naasappel, naar huis terug.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

CONTACT
een goed

en graag gelezen
blad

Grote opkomst bij
kinderpaasvieringen
Ook dit jaar is het Hervormd/Gere-
formeerde paasontbijt weer tot een
groot succes geworden. Het aantal
deelnemers was zelfs nog groter dan
vorig jaar. Op zondagmorgen waren
bijna 100 kinderen, aangevuld met
een 20-tal ouderen, al voor 9 uur naar
"de Voorde" gekomen om samen
Paasliederen te zingen en te genieten
van een gezellige maaltijd.
De gezamenlijke Geref./Herv. kin-
derpaasvieringen waren in de week
daarvoor al begonnen in „'t Achter-
huus". Op woensdag werd daar name-
lijk het paasfeest van de clubs gehou-
den, 's Middags kwamen de jongere
kinderen daar bij elkaar om te luiste-
ren naar het paasverhaal, om eieren te
schilderen, een paasdiarama te maken
en samen te knutselen en spelletjes te
zoen.
's Avonds was in „'t Achterhuus" het
feest van de clubs van de hogere klas-
sen basisschool en van de tienerclub.
Voor hen werd ook het paasverhaal
verteld, waarover zij daarna collages
maakten. Deze collages werden op Ie
Paasdag in de beide kerken gehangen.
De organisatoren konden zowel
woensdag als zondag terugkijken op
zeer geslaagde paasvieringen.

GEBOREN: Dorine Annique Dijk-
man.
ONDERTROUWD: M.F. Brand-
wacht en W. Rietman.
GEHUWD: Geen
OVERLEDEN: W.B. Vaags, oud 14
jaar; G. Stapper, oud 87 jaar.

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 26 april 10.00 uur ds. C. Petri te
Warnsveld.

Kapel de Wildenborch
Zondag 26 april 10.00 uur dhr. Veen te La-
ren.

Geref. Kerk Vorden
Zondag 26 april 10.00 uur ds. Tsj. Zuidema
van Apeldoorn. 19.00 uur ds. J.G. Marseil-
le van Lochem.

Weekenddienst huisarts
25 en 26 april dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00 tot 9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 25 april 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
25 en 26 april H.F. van Dam, Lochem. Tel.
05730-1684. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 0834^65000.

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

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

Tafeltje Dekje
Mevr. v.d. Berg, tel. 6875. Bellen voor half
9.

Harthulplijn
Ned. Hartpatiënten verg.

Telefoon 08340-44192.

Stichting voor maatschappeiyke
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: H r. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. 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.



ttZwembad "In de dennen
VORDEN

Openstelling zaterdag 16 mei 1987 14.00 uur tot en met zondag 30 augustus
1987 17.00 uur.

Openingstijden:
maandag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag
zondag

14.00 - 20.00 uur
10.00 - 12.00 en 14.00 - 20.00 uur
10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00 uur

12.00- 17.00 uur

Geen middagsluiting is er tijdens de vakantieperiode van 6 juli tot en met 22 au-
gustus. Voor abonnementen- en 1 0 baden kaart h ouders bovendien geopend van
dinsdag t/m vrijdag van 07.00 - 1 0.00 uur.
De prijzen voor seizoen 1 987 bedragen:

Gezinsabonnementen ( ouders + kinderen t/m 1 7 jaar) 140,00
Abonnement jeugd / 1 8 jaar en ouder resp. 40,00 en 70,00
1 0 badenkaart jeugd / 1 8 jaar en ouder resp. 1 6,00 en 25,00
Entreekaart voor éénmalige toegang 2,00 en 3,00
Zwemleskaarten voor 1 2 lessen 30,00

Voor personen in bezit Pas 65 gelden na legitimatie de jeugdtarieven. Toegang
voor kinderen beneden 4 jaar gratis.

Uitsluitend en alleen tijdens de voorverkoopperiode tot dinsdag 5
mei gelden de volgende voorverkoopprijzen.

Gezinsabonnement (ouders + kinderen t/m 1 7 jaar) 1 1 0,00
Jeugdabonnement 4 t/m 1 7 jaar en pas 65e 27,50
Volwassenabonnement 1 8 jaar en ouder 55,00

De abonnementen zijn als volgt te verkrijgen:
A. Bij voorkeur door inzending of inlevering van de ingevulde onder-

staande strook bij een der bestuursleden
1 . H J A. Mombarg, Het Kerspel 27, 7251 CT Vorden
2.J.J.vanDijk,Julianalaan 2, 7251 ER Vorden

Daarbij is gelijktijdige overmaking van het juiste bedrag voor 5 mei a. s. noodza-
kelijk op:
a. Rabobankrek. 36.64.24.262 (giro Rabobank 862923)
b. Amrobankrek. 48.63.78.543 (giro Amrobank 837570)
bij beide ten name van Zwembad "In de dennen" met vermelding „voor abonne-
menten 1 987".

B. Voor niet rekeninghouders door inlevering van ingevulde onderstaande
strook en gelijktijdig contante betaling tijdens de voorverkoopavond op vrijdag 1
mei a.s. van 1 9.00 - 20.30 uur in het Dorpscentrum.

Zowel in geval A als in B kunnen de abonnementen tijdens het eerste bezoek aan
het zwembad worden afgehaald.

INVULSTROOK aanvraag abonnementen voorverkoop

Naam: _ _

Adres: _

Woonplaats:

Wenst voor seizoen 1 987 voor zwembad "In de dennen

D

!

jeugdabonnementen ad f 27,50

roepnaam 1 e kind: _

roepnaam 2e kind: _

roepnaam 3e kind:

geboortedatum:

geboortedatum:

geboortedatum:

volwassenenabonnementen ad f 55,- voor:

voorletters _ __ geboortedatum

voorletters geboortedatum

gezinsabonnement ad f 110,- voor:

voorletters vader: geboortedatum: _

voorletters moeder:

roepnaam 1 e kind: _

roepnaam 2e kind:

roepnaam 3e kind: _

geboortedatum:

geboortedatum:

geboortedatum:

geboortedatum:

D zwemleskaart ad f 30,- voor:

Het totaal verschuldigde bedrag ad f _

de rekening van het zwembad bij de

Datum: _ Handtekening

is per overgemaakt op

bank.

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 23, 24, 25 april

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Salustiana

Sinaasappelen
15 voor 3,95

MAANDAG
27 april

panklare
Holl. Andijvie

500 gram
1,95

DINSDAG
28 april

Geschrapte
worteltjes
500 gram

0.95

WOENSDAG
29 april

panklare
soepgroente

250 gram
1,95

Het meest gesorteerd in verse rauwkost, ca. 10 soorten
_^^_—— dagelijks in voorraad. -^—•—^——

Heeft u wel eens
Tarwe Roggebrood geproefd
Lekker en gezond
Dus puur natuur.

\NIND/MOLENB/1KKERS

WEEKENDAANBIEDING:

Tarwe-rog-rozijnénbrood
1 pakje nu voor 2,-
Krentebollen 6 halen 5 betalen
S n eeuwster
(slagroom advocaat) van 5,75 voor 5,25

WARME BAKKER

OPLAAT
TELEFOON 1373

BAKTHETVOOR U

lanTrodenburg

TEL. 1470

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN

MAANDAG + DINSDAG

Speklapjes 1 uio
zonder zwoerd /,£.«)

Verse worst
fijn 1 kilo 6,95

Hamburgers
per stuk l,—

Schouder karbonade
1 kiio 6,95

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Biefstuk ongewoon lekker, 250 gram

WEEKEND SPECIALITEITEN
DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG

Runderrollen Ot
Cordon bleu 5haien 4 betalen

VOOKDELIG VLEES EXTRA SCHERP IN PRIJS

Lendelapjes mager 500 gr.
HaiHapjes 1 kiio

8,50

UIT EIGEN WORST MAKERIJ

Gebraden gehakt 150 gram 1,25
Cervelaat worst 1 oo gram 1,25

MARKT AANBIEDING

Slavinken
per stuk voor

Woensdag 29 april
Bami + nasi

1 kilo

6,25
Omdat het zo makkelijk is met

'Koninginnedag

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.O.H. gehakt
1 kilo

6,95
Runder gehakt

1 kilo

9,90
Magere varkens

lapjes
1 kilo 6,95

U denkt aan 'n ander feest, 'n warm of koud
buffet of aan beide.

Onze koks maken trouwens van 'n betaalbaar
saladebuffet al 'n rijk en gevarieerd groot feest!

„ 't Pantoffeltje" ook na de uitbreiding passend in
ons 8 kastelendorpje, nostalgisch en sfeervol.
Eigenlijk uniek in deze omgeving.

Met 'n eigen parkeerplaats en airconditioned.

bodeqo

Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Restaurant-Grill „De Rotonde", Kerkstraat 3,
Vorden. Tel. 05752-1519.

Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

s'

/
Hf

KNIPTIP
Een zonnekap vermindert de
kans dat de zon direkt in de
lens schijnt bijvoorbeeld als
u mooie tegenlichtfoto's
wilt maken.

HET BESTE VOOR U EN UW BED

KWALITEITSMATRASSEN
SCHUIMRUBBER - BULTEX - POLYETHER

PorelcDC
BLLI

LATTENVERINGEN
VAST OF VERSTELBAAR
LAAT U VAKKUNDIG ADVISEREN DOOR:

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
BAAKSEWEG 11. WICHMONO. TEL 05754-755

Installeert veel in nieuwbouw, maar doet
ook veel aan klantenwerk zoals:

reparatie wasmachines,

stofzuigers etc. radio, tv en

montage antennes.

Schoonmaken en afstellen van

cv-ketels, kleine elektrische

storingen verhelpen.

Dak- en goot reparaties.

En voor de agrarische sector, komplete
aanleg en onderhoud van

CV, mechanische ventilatie,
centrale afzuiging etc. etc.



Met dank aan God en grote
blijdschap geven wij u kennis
van de geboorte van óns doch-
tertje en zusje
ANNELIES JANTINE HENRIKE

Wij noemen haar

ANNELIES
FRENSENGOZIEN
LOTTERMAN-LENSELINK
Inge

Warnsveld, 18 april 1987
De Weppel
OudeZutphenseweg 2
7251 JP Vorden.

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van mede-
leven, die ik bij het heengaan
van mijn lieve man

JOSIAS SNOEP

in de vorm van bezoeken of
schriftelijk mocht ontvangen
is het mij helaas niet mogelijk
persoonlijk te bedanken.
Deze woorden zullen mij tot
vertroosting en steun zijn in de
toekomst.

IA.MJ.SNOEP-JAGER
Zutphenseweg 53,
Vorden.

Allen hartelijk bedankt voor de
belangstelling ondervonden bij
ons 25-jarig huwelijk.

A. KORENBLIK

E. KORENBLIK-

SPROKKELHORST

Boshoekje
Maalderinkweg 2
7251 MT Vorden

Rest van maiskuil te koop.
D. PARDIJS
Ganzensteeg 3, Vorden.
Telefoon 67 12.

WEEKENDAANBIEDING

APPELFLAPPEN
't winkeltje in vers brood ep banket

Burgemeester Galleestraat 22

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar
WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4, tel. 1342.

Te koop: N .A.K. gekeurde
pootaardappelen van vroe-
ge en late rassen.
H.ROSSEL
Holtmaatweg 3,
Leest en/Wa rnsve l d
Tel. 05750-21600

met
Televisie

reparaties
-v - direc»

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Wecj naar Laren 56,

Zutphen. Tel. Ob 750-13313
Dorpsstraat 8

Vorder Te.. Ü5752-1OG(;

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.
JanZoeteman J r.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

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

Bedroefd en dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft
betekend, ging na een moedige strijd van ons heen onze
inniggeliefde zuster, schoonzuster, tante en oud-tante

ANNAGERHARDA
GROOT WASSINK

op de leeftijd van 67 jaar.

Vorden: J. Groot Wassink
J. G root Wassink-Hakken

Borculo: J. Slagman-Groot Wassink
H J. Slagman

Vorden: A.J. Klein Geltink-Groot Wassink
HJ. Klein Geltink
Jan
Janni
André

7251 LG Vorden, 20 april 1987.
Wiersserbroekweg 18

De rouwdienst, waarbij u beleefd wordt uitgenodigd,
zal gehouden worden donderdag 23 april om 12.00 uur
in de N ed. Hervormde Kerk te Vorden, waarna de teraar-
debestelling zal plaatsvinden om 13.00 uur op de Alge-
mene Begraafplaats te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
zaal Bakker te Vorden.

VEEVEILING
TE LOCHEM
onder toezicht van notaris mr D. Tap (telf. 05730-
2646) op vrijdag 24 april a.s. om 13.30 uur van het to-
tale veebeslag incl. jongvee van de fam. H. Klumpen-
houwer te Lochem, Vordensebinnenweg 3, Bestaande
uit 28 melk- en kalf koeien (rood-bont), 85/86 4.02
309 5965 4,23 3,51 + 27 st. jongvee: vaders o.a. Al-
va4/Alpenrex/Adler/ Magie/ Johnny D/ Judge+ 2
stieren (1 5 maanden en 5 maanden) +1 vaars(vleesras).
De veiling geschiedt bij opbod, a kontant.
Bezichtiging is mogelijk vóór de verkoop vanaf 9.00
uur. Cat. en inl. op het bedrijf.

o
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 Jansen °- -
erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

CAFÉ - RESTAURANT - ZAAL

Heeft u dit jaar of volgend jaar nog iets te
vieren?????

Kom eens vrijblijvend langs voor informatie.
Mede door de uitbreiding kunnen wij uw feest

van 50 tot ca. 350 personen perfekt verzorgen.
Mocht het U schikken kom dan a.s. donderdag
een kijkje nemen tijdens de openingsreceptie

van 20.00 tot 23.00 uur.

Denkt U a.s. dinsdag 28 april
aan onze maandelijkse

klaverjasavond?
Buurten, personeelsverenigingen, sportteams

en verdere belangstellenden opgelet!!!
Op veelvuldig verzoek organiseren wij voor de

zoveelste keer een

dans- en showavond
m.m.v. hypnotiseur/fakir

"MADRAHASJ"
+ toporkest "ACES"

Entree f 12,50 inkl. koffie en enkele
hartige hapjes.

Datum: vrijdagavond 5 juni, aanv. 20.00 uur.
Kaarten vanaf a.s. vrijdag verkrijgbaar.

Telef. bestelde kaarten dienen met enkele
dagen te worden afgehaald.

VAKANTIE
van 4 Vm 16 mei

KAPSALON

P. SIETSMA
Dorpsstraat 1 - Telefoon 1984

De Herberg uitgebreid
CorenHanny,wijkomenjullie
donderdag rond vijven
feliciteren.

PERSONEEL

Wilt u een hogere opbrengst van uw ma is en grasland?
Dan een grondbewerking met de

grondwoel pakker combinatie
voor het zaaien.

3 bewerkingen in een:

Woelen
tot 60 cm, om onder de bouwvoor storende (niet
waterdoorlatende) lagen te verbreken.

Aandrukken
van de grond d.m.v. vorenpakker.

Zaaiklaarmaken
(verkruimelen) van het zaaibed.

Vraag vrijblijvend inlichtingen:

Loon- en grondverzetbedrijf

H J. Groot Roessink
Telefoon 05753-1470 Hengelo Gld.

't Beeckland
CHR. SCHOOL VOOR LHNO
Het Hoge 41,
7251 XVVorden
Tel. 05752-1 512

Gevraagd voor zo spoedig mogelijk:

SCHOONMAAKSTER
voor ca. 15 uur per week.

De werkzaamheden zullen elke dag na
schooltijd dienen plaats te vinden.
Inlichtingen zijn te verkrijgen bij de
direktrice mevr. LA. Nijhoff, aan wie u ook
uw sollicitatie kunt richten.

Bedrijfs Economisch Adviesburo
W. Groot Wassink B.V. stelt zich ten
doel het begeleiden van bedrijven op
het gebied van het Management
Totaal. De administratie speelt hierin
een belangrijke rol.
Ook de calculatie van bouwwerken etc.
is een belangrijke tak.

Binnenkort betrekken wij ons nieuwe
kantoor aan de Christinalaan te
Ruurlo.
Wij hebben door de uitbreiding van
de werkzaamheden binnenkort plaats
voor een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER M/V

Wij bieden een afwisselende baan,
waarin de funktie van secretaris(esse)
het meest tot zijn recht komt.
Daarnaast verricht hij/zij voor enkele
bedrijven een gedeelte van de
administratie.

Een HAVO of MEAO diploma is een
vereiste. Ook zij die binnenkort
examen doen, kunnen solliciteren.

U kunt uw sollicitatie richten aan:

Bedrijfs Economisch Adviesburo

W. Groot Wassink bv
Postbus 41 - 7260 AA RUURLO

IBII -^__;—•— ~^^
Ook deze week weer

bij f 10, besteding een kanskaartje GRATIS! Special

Varkensfrikan-
deail 500 gr.

5,98

MAANDAG:

Speklappen
per kg. D,uO

TIP v/d BOTERHAM
uit eigen worstkeuken

Boterhamworst
150 gram 1,49

Leverworst fijn
aan stuk 250 gr 1 ,98

DINSDAG:

Verse worst
500 gram 4,98

*-̂ ^^
Met de special willen wij U
alvast een klein voorproefje
geven voor koninginnedag

en wel door middel van
Koninginnemedaillon

1 00 gram

1,95

WOENSDAG:

Gehakt
500 gram 4,98

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VQRDEN

TELEFOON 05752-1321

OPENINGSRECEPTIE

IN PLAATS VAN KAARTEN
In augustus 1986 hebben wij onze feestzaal geheel gemoderniseerd en

op een bescheiden manier in gebruik genomen.

Nu is ook de uitbreiding van ca. 90 vierkante meter wat vlotter verlopen

dan wij hadden verwacht. Door middel van een schuifwandensysteem is

de zaal mede door de plaatsing van een 2e buffet uitstekend geschikt

voor bruiloften, recepties, partijen etc. van 50 tot ca. 350 personen.

Ook de tuin is opnieuw aangelegd en blijft ook 's avonds niet

onopgemerkt door de sfeervol aangebrachte tuinverlichting.

In verband hiermede houden wij op a.s.

donderdagavond 23 april van 20.00 tot ca. 23.00 uur een

openingsrecept/e
Onder het genot van een drank/e, hapje en een muziekje van ons

huisorkest hopen wij U op deze avond te mogen begroeten.

Ook degene die de afgelopen jaren hun feest of feestje bij ons gaven

of nog gaan geven zijn natuurlijk van harte welkom.

HANNIE, COR, PATRICIA EN VINCENT TEN BARGE

ECHT SPAANS... JE PROEFT T!

QUERICO! , ,
(WatlekkerD y -~

VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

PANDER
TRENSA

ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel 1384



Een nieuwe naam voor
een vertrouwd adres

DE REGT, BLOEMENDAAL & WIEGERINCK
Administratie - Accountancy - Automatisering

Financieel - Fiscaal - Juridisch Adviseurs
Ruurloseweg 21 - 7251 LA Vorden

Telefoon 05752-1485/2086

„H.C.I. biedt
meer voordeeltl

Boutenschaar
voor het knippen van staafijzer, staalmatten, enz.

90 cm

80 cm

60 cm

met papegaaiebek

120,-
100,-
80,-

120,-
Kruiwagen
Fort 80 Itr. met stalen velg, bak doorgelast
op het onderstel verbonden 99,-

Beton molen Al KA
140 Itr.; 0,75 PK met handrad
en voetrem 660,-
Betonmolen
1 80 Itr; 1 PK motor met handrad
en voetrem : 900,-
Bosch
boorhamer
PBH 16 RE electronic 420 Watt 380,-
Bosch haakse
slijpmachine
type 1342 voor slijpschijven
0 230 mm 299,-

A
H.C.IH.C.I BOUWMATERIALENCENTRUM

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

Epilepsie: je laat
je medemens

toch niet vallen...?

Campagne 1987:
Epilepsie en
Onderwijs

STEUN
ONS WERK

NATIONAAL
EPILEPSIE FONDS/

DE MACHT
VAN HET KLEINE

Achterweg 5,
2103 SW Heemstede

Kalkzandsteen
elementen ook voor

MESTOPSLAGPUTTEN
Zeer
lage
kubieke
meter
prijs
Voor meer vrijblijvende informatie: $

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

H'SS Tar-SLfKi P

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.

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
Rtetbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

KMARKE
DE VALEWEIDE"

Vaste planten
1 O stuks 12,50

OnO A"e soorten groenteplanten
"^^^

Rozen
1 bos voor 4,75

WAT IS ER MOOIER DAN UW NIEUWE
AUTO TE VIEREN MET EEN DINER

VOOR TWEE?

GEZELLIGE VOORJAARSSHOW BIJ HUITINK
VAN 23 T/M 25 APRIL.

Adverteren kost geld
niet adverteren kost

MEER GELD!

Huitink in Ruurlo viert /.ijn 121/! }arig V.A.G-dealerschap en daarom
houden wij van 23 tot en mei 25 april een spectaculaire autoshow van on/c 1987
modellen van Volkswagen en Audi . Dat betekent dat u nu k u n t profiteren van de
vele aant rekkel i jke aanbiedingen die wij voor u in petto hebben.

7.o /ijn bijvoorbeeld alle nieuwe modellen van Volkswagen en Audi voor-
zien van een katalysator. Zo kunt u uw steentje bijdragen aan een schoner milieu
en tegelijkertijd profiteren van een prijsvoordeel tot maar liefst ƒ.1800,- in de

vorm van een overheidssubsidie op de/e schone auto's.
Daarnaast kunt u profiteren van het feit dat al on/e Volkswagen Avance

v aktie-modellen zijn uitgerust met vele luxe extra's waarop wij nu
.fSjuforse kortingen geven. En natuurl i jk /orgen wij voor passende

l «v hapjes en drankjes tijdens uw bezoek aan onze show.
&+ A

De exclusieve Avance serie.
Omdat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt.

Ter gelegenheid van het • feit dat Nederland 40 jaar Volkswagen rijdt
komen we met speciale 'Avance' uitvoeringen van alle Volkswagentnodellen, die
tot l januari 1988 alléén in Nederland verkrijgbaar zijn. Dat wordt dus profiteren
van zéér complete auto's tegen feestelijke prijzen. We noemen wat voorbeelden:

Pote Avance Comfort-3 deurs met als extra's rechter buitenspiegel, opbergvak-
ken aan de portieren, analoog klok en dagteller, hoofdsteunen en warmtewerend
glas. Normale prijs ƒ.19.540,-, u betaalt ƒ.18.040,- uw voordeel f. 1.500,-

GoH Avance Sportief met als extra's een sportstuur, middenconsole, sportstoe-
len met een in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, opbergvakken aan de portieren
en twee van binnenuit verstelbare buitenspiegels. Normale prijs ƒ.24.285,-, u be-
taalt ƒ.22.845,- uw voordeel f .1.152,-

Jetta Avance Comfort met als extra's opbergvakken aan de ponieren, twee van
binnenuit verstelbare buitenspiegels, bekleed dashboard, warmtewerend glas, cen-
trale poriiervergrendeling. Normale prijs ƒ.25.090,-, u betaalt ƒ.23.650,- uw
voordeel f .1.440,-

Passat Avance Comfort-5 deurs met als extra's warmtewerend glas, twee van
binnenuit verstelbare buitenspiegels, speciale wieldoppen, opbergvakken aan de
portieren, gedeelde neerklapbare rugleuning en zitting achter, Glencheck bekle-
ding op de stoelen en een staafantenne. Normale prijs ƒ.32.326,-, u betaalt
ƒ.29.195, uw voordeel f.3.135,-

s|K)ii\[iK-li-n inel in luxigR- midck'iKOMsolc
' . i ic bestuurdersstoel.

«•kloppen

portiervergrendettai opberjvtkken .LUI ik- poinm-

W. Huitink & Zn.
Dorpsstraat 14-16 Ruurlo. Tel. 05735-1325

Een smakelijke beloning voor autokopers:
een diner voor twee!

Autokopers opgelet! Koopt u tijdens on/c show een nieuwe auto of een
occasion vanaf ƒ.7.500,- dan hebben wij een smakelijke beloning voor u in petto.

Want op onze kosten kunt u dan gaan genieten van een romantisch diner
voor twee personen, natuurlijk geheel verzorgd met alles erop en eraan.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD

TWEEDE BLAD
Donderdag 23 april 1987

49e jaargang nr. 3

Week 18
(Koninginnedag)

Week 22

- Editie Ruurlo en Vorden:
Copy uiterlijk maandag 27 april 9.00 um-
in ons bezit.
28 april op de post, verschijning 29 april.

- Editie Warnsveld en Hengelo:
Copy binnen uiterlijk woensdag 29 april
12.00 uur.

- Editie Ruurlo en Ruurlo:
Copy uiterlijk maandag 25 mei 9.00 uur.
26 mei op de post, verschijning 27 mei.

- Editie Warnsveld en Hengelo:
Copy uiterlijk 27 mei 9.00 uur.

Ook voor ons is het moeilijk om een en ander op tijd klaar te krijgen. Met de
komende feestdagen, A JV-dagen, vakantie- en snipperdagen en het nieuw-
ste calimiteitendagen of wat en hoe al de vrije dagen mogen heten. Daarom
verzoeken wij U beleefd om de sluitingstijden van copy inleveren aan te hou-
den. Bij voorbaat hartelijk dank.

Epilepsie, je laat je medemens toch niet vallen?

Ook in onze gemeente zijn
vele vrijwilligers aktief voor de
nationale epilepsie-collecte

27 april t/m 3 mei 1987
Het is bijna zover. Want opnieuw gaan in het hele land 17.000 vrijwil-
ligers langs de deur. Ook in onze gemeente. Natuurlijk vragen /ij uw
financiële steun. Dat is ook dringende noodzaak: de epilepsie-best rij-
ding kan gewoon niet zonder uw gulden(s)!

MINIMAAL l OP DE 150 NEDER-
LANDERS! Zo'n 90.000 mensen heb-
ben epilepsie. Dat is een zeer voor-
zichtige schatting. Honderdduizen-
den worden ermee geconfronteerd in
gezinsverband of via hun sociale kon-
takten. Vele anderen hebben een kans

een grote of kleine "aanval" van ie-
mand met epilepsie mee te maken.
Over epilepsie bestaan vele vooroor-
delen. Daarom wordt ook dit jaar op
grote schaal een informatie-folder
verspreid. En wordt in de pers veel
aandacht aan epilepsie gegeven.

Situatie LHNO Vorden
zeer gunstig
Deze week werd op de Chr. School
voor LHNO '"t Beeckland" te Vorden
een informatieavond gehouden voor
ouders van de leerlingen uit de twee-
de kas. Het onderwerp van deze
avond was: "Hot kiezen van een vak-
kenpakket en de mogelijke vervolg-
opleidingen". Het is dan ook geen
wonder, dat de directrice en de decaan
van de school reageerden op het mis-
leidende Rion-rapport over de LH-
NO-scholen.
"Niet alleen staatssecretaris Ginjaar
was Woedend over dit verouderde
rapport. (Zij noemde het zelfs dom en
vals)", aldus de directrice. "Ook wij
waren boos, of misschien nog meer:
verbaasd".

t Uit de eigen cijfers van de LHNO te
Vorden blijkt namelijk dat de moge-
lijkheden voor afgestudeerde LHNO-
leerlingen in deze regio juist zeer gun-

stig zijn. De decaan lichtte dit verder
toe met voorbeelden en cijfers. De af-
gelopen jaren volgden vrijwel alle
vierde klassers een vervolgopleiding.
Dit varieerde van bijvoorbeeld een
opleiding voor gehandicaptenver-
zorgster tot een opleiding voor lera-
res. Elk jaar zijn er slechts 2 of 3 leer-
lingen die ervoor kiezen niet verder te
leren, maar deze leerlingen hebben
dan zeis al vóór de diplomauitreiking
een baan gevonden.

En de kansen voor LHNO-leerlingen
worden nu nóg groter, omdat sinds
vorig jaar ook diverse vakken op D-ni-
veau kunnen worden geëxamineerd.

En degenen die dit vorig jaar probeer-
den zijn ook inderdaad allemaal ge-
slaagd. Er is voor hen dus geen ver-
schil meer tussen een diploma LHNO
en een Mavodiploma. Het land :lijk
examen op C- en D-niveau is voor de-
ze scholen namelijk hetzelfde. Er
moet bovendien niet vergeten wor-

den dat het niveau van de
scholen in onze regio erg hoog ligt.
"Bij een vak als Nederlands behoorde
'"t Beeckland" vorig jaar bij de lande-
lijke examens bijvoorbeeld tot de bes-
te twee LHNO-scholen (van de ruim
450)", aldus de directrice.

Gelukkig blijkt uit de opvallend grote
leerlingenaanmelding voor het nieu-
we leerjaar bij de Vordense LHNO,
dat de ouders en de basisscholen zich
niet laten beetnemen door een verou-
derd Gronings rapport. Het vertrou-
wen in deze school is door de jaren
heen altijd erg groot geweest. Leerlin-
gen komen uit de hele regio, van
Steenderen en Zutphen tot Ruurlo.
En ook komend schooljaar zal dit het
geval zijn.

Emmabloemcollecte
1987
In de week van 20 t/m 26 april aan-
staande wordt gecollecteerd voor de
„Stichting De Emmabloem". De Em-
mabloemcollecte is de oudste collecte
in ons land. Al 76 jaar zet de Stichting
De Emmabloem zich in voor het
Kruiswerk en de tuberculosebestrij-
ding. De opbrengst van de collecte
wordt niet alleen gebruikt voor de be-
strijding van deze ziekte in ons land,
maar ook voor de strijd tegen de Tu-
berculose in ontwikkelingslanden.
In de week van 20 t/m 26 april zal op
iedereen een beroep worden gedaan
via de huis-aan-huis collecte en via ac-
cept-girokaarten die worden toege-
stuurd. Men kan ook direct giften stor-
ten op postrekening 116.000 ten name
van de Stichting De Emmabloem,
Den Haag.

• "HarreveldonWheels"
De o^fcrnemersvereniging "Zieu-
went -^Kirreveld - Mariënvelde" be-
staat 50 jaar en dit feit zal, als het aan
het bestuur en de leden ligt, aan nie-
mand ongemerkt voorbij gaan.
Op Hemelvaartsdag (28 mei a.s.) staat
er narngtök een groots evenement op
stapel,^genaamt "Harreveld on
Wheels".
Er is reeds eerder melding gemaakt
van het grandioze succes, dat de skee-
lermarathon lijkt te gaan worden; nu
de traktoren- en stationaire motoren-
show wat vastere vormen heeft gekre-
gen, is succes van zowel het spektacu-
laire aspekt als de publieke belangstel-
ling verzekerd.
Dit onderdeel is in samenwerking met
"De oude trekker en motoren vereni-
ging" en de regionale Rabobanken tot'
stand gekomen. Er zullen ongeveer 50
antieke traktoren en stationaire moto-
ren te bezichtigen zijn, waaronder
zeer zeldzame exemplaren. Wat te
denken van een Engelse "Crosseley",
bouwjaar 1912 of een Amerikaanse 4
cylinder aangedreven Farmall super
BMD. Verder is er o.a. een Lister noo-
daggregaat, bouwjaar 1938, uit Enge-
land te zien.
De traktoren zullen enkele showron-
des rijden, waarna alle motoren en
traktoren op verschillende plaatsen
langs het parcours nog eens rustig be-
zichtigd kunnen worden.
Naast deze onderdelen wordt er door
de organisatie hard gewerkt aan de
Old Timer show en de solex- en Off
the road races. Beide wedstrijden wor-

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vorden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niet buiten een echt plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de plaat
selijke middenstand.
Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en mid
denstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een abonnement, u betaalt tot eind 1 987 slechts f 20,-

Bon Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 12. tel. 05752-1404. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.

den verreden in 2 manches en een fi-
nale.
Door de verscheidenheid van de at-
trakties is de organisatie er van over-
tuigd, dat er voor elk wat wils is, kort-
om een echt "gezinsdagje uit".

Zondag 26 april
KNMV jeugdtrial en
VAMC clubtrial
op militair oefenterrein
Zondag 26 april is de Vordense mo-
torclub "De Graafschaprijders" orga-
nisator van de KNMV jeugdtrial wel-
ke meetelt voor het nationaal kam-
pioenschap. Deze wedstrijden die ge-
houden worden op het militair oefen-
terrein beginnen 's morgens.
Daarnaast organiseert "De Graaf-
schaprijders" deze dag tevens de club-
trial met als bijzonderheid dat naast
de leden van "De Graafschaprijders"
alle belangstellenden (lid of geen lid)
in een zogenaamde open klasse mee
kunnen doen. Het bestuur van "De
Graafschaprijders" wil hiermede ieder
die het maar wil, kennis laten maken
met deze fraaie tak van motorsport.
Wat betreft de trial van aanstaande
zondag, er zijn 10 non-stops en er
moeten vier ronden worden afgelegd.
Voor de clubleden is er aan het eind
nog een crossproef met tijdsopname.
De trial telt mee voor de "Delden
Trophee". Voor de drie best geklas-
seerden zijn er bekers beschikbaar.

Kampioenschap en
promotie voor
'Treffers '80"
H et is het herenteam van de Vordense
lafeltennisvereniging 'Treffers '80"
gelukt om dankzij eer^fcd overwin-
ning in de laatste promWewedstrijd
tegen Asek Relax naar de 4e klasse te
promoveren.
In deze ontmoeting verloor invaller
Jan Jansen op het nippertje al zijn par-
tijen. Rein de Heus k^tti tot twee
overwinningen terwijl^ilf Gasper
drie overwinningen boekte. Ook het
dubbel was voor Vorden.
Aangezien inmiddels Atak in haar
laatste wedstrijd met "slechts" 7-3
won, ging de kampioenstitel ook no-
gnaar de Treffers. Dubbel feest dus.
Het volgende seizoen nemen de Tref-
fes met 3 senioren en twee junioren-
teams aan de competitie deel. Voor in-
formatie kan men bellen 2653.

/

Zilveren
"Delden Circuit"
De Vordense auto- en motorclub "De
Graafschaprijders" maakt al sinds jaar
en dag elke zaterdag in 't seizoen ge-
bruik van het zogenaamde "Delden-
circuit". 'n Circuit waarvoor de grond-
eigenaren de motorsporters in de ge-
legenheid stellen hun favoriete sport
op hun terrein uit te oefenen.
In september aanstaande bestaat het
"Delden circuit" 25 jaar. Het bestuur
van "De Graafschaprijders" is al druk
doende dit feit op passende wijze te
vieren. Samen met de grondeigena-
ren, rijders van toen en nu, alsmede
commissieleden van toen en nu zal op
een nader te bepalen datum een
feestje worden "gebouwd".
Ook dit jaar zullen er op het "Delden
circuit" een vijtal trainingsmiddagen
voor jonge en oud worden georgani-
seerd. Trainer is de KNMV bondstrai-
ner Jan Broekhof. De geplande data
zijn: zaterdag 16 mei, 13 juni, 4juli, 22
augustus en 12 september.
De eerste clubwedstrijd op het Del-
den circuit is gepland op zaterdag 9
mei, gevolgd door de twee-uurs rit op
zaterdag 23 mei.

DAMMEN
Distriktskampioenschap
In het aspirantenkampioenschap van
distrikt Oost is Mike Voskamp kam-
pioen geworden. Hij behaalde 14 pun-
ten uit 9 wedstrijden en bleef daarmee
Anja Bouwman en Jurgen Anneveldt
voor. Mike plaatst zich hiermee voor
het Gelders kampioenschap.

Onderlinge kompetitie
Afgelopen vrijdag is een paassnel-
damtoernooi gespeeld. Henk Hoek-
man was duidelijk de beste: hij won de

eerste 6 partijen en kon het de laatste 2
rustig aan doen met remises tegen Jan
Masselink en Jurgen Slutter. Harry
Graaskamp werd 2e met slechts l
verliespartij tegen Hoekman.
Eindstand: 1. H. Hoekman; 2. H.
Graaskamp; 3. J. Koerselman; 4. J.

Masselink; 5. J. Slutter; 6. S. Wiersma;
7. S. Buist; 8. Th. Slutter; 9. G. Brum-
melman; 10. G. Hulshof; 11. R. Slut-
ter; 12. B. Breuker; 13. H. Lenselink;
14.B.Wentink; 15. J.Hoenink; 16. H.
Esselink; 17. H. Wansink; 18. M. Vos-
kamp; 19. H. Berenpas; 20. B. Rossel.

Weekend
recept
slagerQ
Vlogman

Gebraden fricandeau
Een mooi stukje varkensgebraad doet 't altijd erg goed. 't Leent zich er
uitstekend voor om op te dienen. U kunt er verschillende soorten voor-
jaarsgroenten en kleine gebakken aardappeltjes bij geven. Reken voor 4
personen op 600 gram (meer mag ook) varkensfricandeau.
Verhit 100 gram boter in een braadpan en wacht tot het schuim op de bo-
ter voor een groot deel is weggetrokken. Maak het vlees droog met keu-
kenpapier en schroei het snel in de hete boter aan alle kanten dicht. Tem-
per de warmtebron en strooi wat zout en peper over het vlees. Voeg, in-
dien de braadboter wat al te donker dreigt te worden een extra stukje bo-
ter en/of telkens l eetlepel water of droge witte wijn toe. Laat 't vlees ge-
durende 25 tot 30 minuten zachtjes braden. Keer het vlees enkele malen
en bedruip het geregeld met de braadboter. Neem het vlees na 't braden
uit de pan. Wikkel het in aluminiumfolie en laat het een kwartiertje ru-
sten.
Maak intussen de jus af met een flinke scheut water (of 1/2 water of 1/2
droge witte wijn). Roer alle aanzetsels van de bodem van de pan goed los
en laat de jus nog even doorkeken. Snijd het vlees aan tafel in plakken.
Dien de jus apart in een sauskom op.
Bereidingstijd ca. 45 minuten. Energie per portie 900 kJ (215 kcal).

'f de MteMfoeleen Kleufy

ZUTPHEN: Buitensingel 62. Tel. 05750-28986. Weg naar Laren 126. Tel. 05750-15911.
VORDEN: Dorpsstraat 18. Tel. 05752-2713 GROENLO: Schrijnwerker 1. Tel. 05440-62689

Politie Varia
Door de rijkspolitie te Vorden werden deze week drie bromfietsen voor een
technisch onderzoek uit het verkeer gehaald. Na technisch onderzoek door de
verkeersgroep van de Rijkspolitie bleek dat de drie bromfietsen niet voldeden
aan de wettelijke eisen. De bromfietsen waren opgevoerd en niet voorzien van
een bel. Nadat tegen de eigenaren proces-verbaal was opgemaakt werden de
bromfietsen aan de eigenaren terug gegeven.

Ook werden door de rijkspolitie twee Zutphense motorrijders gecontroleerd
welke een verdacht rijgedrag hadden. Bij controle bleek dat men te veel aan ba-
chus geoffert had. Door de rijkspolitie werden vervolgens een blaastest met het
nieuwe alcoholcontrole-apparaat afgenomen waaruit bleek dat beide bestuur-
ders te veel gedronken hadden. Een bloedproef bij beide bestuurders werd afge-
nomen.
Nadat de rijkspolitie de twee een rijverbod van 8 uur had opgelegd en de motor-
fietsen bij een woning waren gestald werden de twee heen gezonden. Echter
wat schetste de verbazing van de rijkspolitie toen ze op het Hoge twee fietsers
controleerden, het bleek dat het de zelfde twee waren als even te voor. Bij na-
vraag bijj de twee en met hulp van het bestuur van de jeugdsoos 't Stampertje
bleek al gauw wat er aan de hand was. De twee hadden een ander vervoermiddel
gezocht en dit ontvreemd bij de jeugdsoos. Door de rijkspolitie werden de twee
vervolgens voor de tweede keer deze avond aangehouden en overgebracht naar
het politiebureau te Vorden. Nadat de twee verdachten gehoord waren en de
nodige papieren getekend waren werden ze heengezonden.

In de nacht van zaterdag op zondag werd er ingebroken bij de Vordense Ten-
nisclub. Na het inslaan van een ruit nabij de toegangsdeur van de kantine is men
binnen gekomen. Binnengekomen heeft men in de keuken brand gesticht. Men
had een in de keuken hangende theedoek aan een stapel theedoeken in het keu-
kenkastje in de brand gestoken. Vermoedelijk is de brand gesmoord. De schade
bestond uit een vernielde ruit en een deels verbrande keuken. De technische re-
cherche van de rijkspolitie heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld. Het onder-
zoek in deze vindt nog plaats door de rijkspolitie in Vorden. Een ieder die wat
verdachts heeft gezien of gehoord wordt verzocht contact met de rijkspolitie op
te nemen.
Op verzoek van de Gemeente Vorden werden door de rijkspolitie een 5-tal rec-
lameborgen verwijerd. Man had bij de gemeente geen vergunning aangevraagd
om deze reclameborden te bevestigen.

Ook werd door de rijkspolitie van Vorden een automobilist aangehouden op
verzoek van de Rijkspolitie te Gorssel. Daar was zojuist een ongeval gebeurt
met aanzienlijke materiële schade en was de veroorzaker doorgereden zonder
zijn identiteit te hebben bekend gemaakt. Voor de aangerichte schade moet de
ander dan maar opdraaien. Ook was zijn eigen auto zwaar beschadigd. Met ko-
kende motor kwam de man de rijkspolitie van Vorden tegemoet. Na de bestuur-
der te hebben laten stoppen bleek de man zwaar dronken achter het stuur te zit-
ten. De man, een Zutphenaar, werd overgedragen aan de politie van Gorssel.
Ook de auto werd inbeslaggenomen. Deze bleek niet verzekerd te zijn. De rem
werkte niet en zo waren er nog enige technische mankementen, de Rijkspolitie
van Gorssel nam de zaak geheel over.

Op 20 april werd, in de avonduren, ingebroken in een woning aan de Christina-
laan te Vorden. De dader(s) kwam(en) binnen door een schuifdeur te forceren.
De buit bestond uit een stereoinstallatie, een ktv, een videorecorder en wat sie-
raden. De zaak is in onderzoek bij de rijkspolitie Vorden.



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

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

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

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

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in zaal De Herberg.

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het PantofTeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

Iedere donderdagavond bridgen in 't Pan-
tofTeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

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

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

APRIL
22 Bijeenkomst Ned. Bond. v.

Plattelandsvrouwen
24 Volleyballen Dorpscentrum

Jong Gelre
25 Oranjevereniging Achterhoekse avond

Dorpscentrum
28 Bejaardensoos Kranenburg
30 Oranjevereniging kindervoorstelling

Dorpscentrum

MEI
3 Klootschieten Deldense Buurtver.
7 Bejaardenkring
8 Alg. Voorjaarsvergadering

Jong Gelre
9 Vlooienmarkt Concordia

12 Bejaardensoos Kranenburg
13 HVG Dorp Afsluitingsavond
17 Voorjaarstocht Fietsclub

VRTC Achtkastelenrijders
18 t/m
21 Avondvierdaagse
19 NCVB Mevr. M. Benschop gedichten
20 Bijeenkomst Ned. Bond van

Plattelandsvrouwen
21 Reisje bejaardenkring
26 Bejaardensoos Kranenburg
30 Rommelmarkt Deldense Buurtver.
31 Klootschieten Jong Gelre bij

Boggelaar

JUNI
4 Bejaardenkring
6 Muziekdag
9 Bejaardensoos Kranenburg

13 Openbare les Nuts blokfluit en
melodica club Dorpscentrum

18 Feestelijke ouderavond
School Het Hoge, Dorpscentrum

23 Jaarlijkse gezellige bijeenkomst
Soos Kranenburg

Belangrijke wedstrijd
voor Dash dames
De dames van de Vordense volleybal-
vereniging "Dash" spelen zaterdag 25
april een beslissingswedstrijd tegen
Flash uit Nijverdal. Deze ontmoeting
zal in de sporthal te Holten worden
gespeeld. De- winnaar van deze wed-
strijd eindigt dan als tweede op de
ranglijst achter de kampioen Set Up
uit Ootmarsum.
Deze tweede plaats geeft recht op het
spelen van promotie/degradatiewed-
strijden met als inzet een plaats in de
derde divisie.
Mocht Dash erin slagen om de wed-
strijd tegen Flash tot een goed einde
te brengen dan zal zaterdag 2 mei in
Hoogezand gespeeld worden tegen
"Lodewijk Geveke Dak" waarna op
zaterdag 9 mei thuis tegen SSS uit
Barneveld wordt gespeeld.

Veel publiek bij ponyconcours
van "De Graafschap"
Voor het concours hippique van ponies dat de ryvereniging Tweede Paasdag op het terrein aan hetLekke-
hokje organiseerde bestond een flinke publieke belangstelling. De organisatie werd deze dag wat het weer
betreft op haar wenken bediend. Zaterdag tijdens het concours voor paarden "stoof het een beetje op het
parcours. Tijdens het pony concours waren de terreinomstandigheden prima. De heer J.F. Geerken, wet-
houder van sport/aken, was ook deze dag aanwezig om de openingsceremonie te verrichten, terwijl hij te-
vens de helpende hand bood bij de prijsuitreiking. Aan het concours hippique voor de ponies namen in
totaal 27 verenigingen deel.
Gerald Geessink slaagde er met zijn
pony "High Society" in om met 4 fou-
ten en in een tijd van 35,9 seconden
het pringen in de Z-klasse op zijn
naam te brengen.
Gerald is lid van de Grolse Ponyclub.
Het springen zit wel in het bloed van
de familie Geessink want Jeannet
Geessink werd eerste bij het M. sprin-
gen cat. D.
De uitslagen waren als volgt:
Dressuur ring Ib: 1. Carla Nijhof met "Za-
mora". Schansruiters 132 punten; 2. Ma-
rieke Veltkamp met "Challenger", Stefïen-
ruiters 128; 3. Marloes Eijkelkamp met
"Golden Dun, Hengelo 122.
Ring 2 B: 1. Bianca Krijgsman met "Ram-
bo", Hamelandseruiters 131 punten; 2.
Marlet Ankersmit met "Thalita", Vier-
sprong 129; 3. Martine Rutting met "Mo-
na", De Graafschap 128 punten.
Ring3B: 1. Miluska Franken met"Rizza",
De Oortveldruiters, 130 punten; 2. Marti-
ne Tukker met "Melody", Semper Fidelis
128; 3. Carmen Hunker met "Raddy
Curch", Semper Fidelis 127.
Ring 4B: 1. Esther van Goh met "Rowan",
Sylawald 125 punten; 2. SigridSnelder met
"Jef", Doornslag 124; 3. Marian Looman
met "uithof, Hessenruiters 123 punten.
Ring 5B: 1. Henriet Hunnekink met
"Wendy", Oortveldruiters 135 punten;
2. Bert Reesink met "Xavier", Berkel-
ruiters 125; 3. Marie France Robben
met "Alex", Zelhem 123.
Ring 6L: 1. Sascha Jansen met "Melany",
Berkelruites 134 punten; 2. Josine Tukker
met "Hortense", Semper Fidelis 130; 3.
Anita Loman met "Rinaldo", Hengelo 127
punten.
Ring TL: 1. Suzanne van Veen met "Gip-
sy", Zelhem 134 punten; 2. Gerald Gees-
sink met "High Society", Grolse ponyclub
125; 3. Gerrit Hunnekink met "Nardine",
De Oortveldruiters 124.
Ring 8LI: 1. Miranda Hoentjen met "Ti-
bor", Ruurlo 132 punte-n; 2. Susan van
Londen met "Secret", Sylawald 127; 3. Ha-
riette Nijkamp met "Carlos", De Luchte
125 punten.
Ring 9LI: 1. Karin Schreurs met "Sander",
Schansruiters 127 punten; 2. Nicolette v.d.
Wal met "Silverstar", De Luchte 122; 3.
Gerdien Boevink met "Kalief, Berkelrui-
ters 120 punten.

Adverteren kost
geld...

Niet adverteren
kost meer

geld!!!

Vorden wint in Terborg
verdiend met 1-3
Bennie Wentink heeft onlangs waar-
schijnlijk goed naar de TV gekeken.
Bij de wedstrijd FC Tirol - FC Torino
(uitslag 2-1) gelukte het Hansi Muller
nl. om zo halverwege de tweede helft
ineens uit een corner te scoren. Zoiets
zie je niet elke dag. Vandaar natuurlijk
dat Bennie Wentink met meer dan de
gebruikelijke interesse heeft gekeken,
want zondagmiddag in uitwedstrijd
tegen Terborg kreeg Vorden ook op
gegeven moment een corner toege-
wezen. Bennie Wentink plaatste zich
achter de bal, herinnerde zich plotse-
ling hoe Hansi het deed en zie daar
verdween de bal over de verbouwe-
reerde doelman Peter Jolink direkt in
het doel 0-1. Een doelpunt waar on-
getwijfeld nog lang over na zal worden
gesproken.
Overigens won Vorden deze uitwed-
strijd tegen Terborg verdiend met 1-3,
waarmee de ploeg revanche op zich
zelf nam, wat wie herinnert zich niet
de slechte partij voetbal van Vorden in
de thuiswedstrijd tegen Terborg.
De ruststand bleef 0-1. In de tweede
helft was het Chris Hissink die de
stand op 0-2 bracht. De thuisclub trok
hierna massaal ten aanval waardoor
Vorden de gelegenheid kreeg op de
counter te gaan spelen. Tien minuten
voor tijd kreeg Terborg een penalty
toegewezen die door André Roth
werd benut 1-2. Het laatste woord was
echter aan Vorden dat via William de
Weerd in de slotfase de eindstand op
1-3 kon brengen.

Ring 10L2: l. Anne de Roo met "Funny La-
dy", Zelhem 124 punten; 2. Willemien
Dijkman met"Silona",Barchruiters 123; 3.
Bernadet Tijhuis met "Myra", Berkelrui-
ters 122 punten.
Ring 11 L2: 1. Caronien Reverdink met
"Igor", Hamelandsruiters 128 punten; 2.
Veronique Hongerkamp met "Bastiaan",
Varus 123; 3. Caroliene Huetink met'Tau-
ke", Viersprong 122.
Ring 12 M: l.Elco Verbrugge met "Nobel",
Hessenruiters 131 punten; 2. Nataschaten
Have met "Conquist", Sylawald 130; 3. Ag-
nes Woertman met "Eros", Semper Fidelis
129 punten.
Ring 13 Z: 1. Judith Ribbels met "Sadat",
Berkelruiters 134 punten; 2. Aniya Staven-
uiter met "Aroboy", De Luchte 132; 3.
Monique Luessink met "Norbert", Zel-
hem 130 punten.
Ring 14 (viertallen): 1. Gorssel/Zutphen
108 punten.
Idem Achttallen: 1. Semper Fidelis 126 pu-
nen; 2. Barchruiters 122 punten.

UITSLAGEN SPRINGEN: B-springen cat.
B: l . Evelien te Raa met "Saatjes", Berkel-
ruiters O fouten 58 punten.
B. springen cat. C: l. Anne Marie Gasseling
met "Kate, Hengelo O fouten 75 punten; 2.
Marion v.d. Brink met "Freedoliea", De
Oortveldruiters O fouten 72 punten; 3. Mi-
randa Sessink met "Regershoeve" Henge-
lo O fouten 71 punten.
B. springen cat. D. groep 1: 1. Jisca Daling
met "Hipar" Gorssel/Zutphen O fouten 75
punten; 2. Wilma Boeyink met "Light-
feet", Barchruiters O fouten 65 punten; 3.
Wiljanneke Hunnekink met "Silas", De
Ootveldruiters O fouten 63 punten.

B springen cat. D groep 2: 1. Marjo Vliek
met "Jasper", Gorssel/Zutphen O fouten
72 punten; 2. Mariska Slot met "Tomby",
StefTenruiters O fouten 65 punten; 3. An-
net Ruiterkamp met "Silvester", Barchrui-
ters O fouten 62 punten.
L springen cat. C: l. Anne Karlijn Kien met
"Manja"; Usselruiters O fouten 46,1 secon-
de; 2. Trudy Spiegelenberg met "Dorette",
De Oortveldruiters O fouten 50,8 seconde;
3. Ilse Rietberg met "Polly", Schansruiters
4 fouten, 46,4 seconde.
L. springen cat. D. groep 1: 1. Harriet Nij-
kamp met "Carlos De Luchte O fouten 41
seconde: 2. Natascha ten Have met "Con-
quist", Sylawald O fouten 44 seconden; 3.
Ronnie Degen met "Herby" De Luchte 3
fouten 53,6 seconden.
L. springen cat. D groep 2: l . Linda Kolen-
brander met "Okee", Vrarus O fouten 41,9
seconden; 2. Annemiek Klokman met
"Lorenzo", Bergruiters O fouten 44,9 se-
conde; 3. Anita te Brake met "Movie Star",
Grolse Ponyclub 6 fouten 44,9 seconden.
Z springen: 1. Gerald Geessink met "High
Society" Grolse Ponyclub 4 fouten 35,9 se-
conde; 2. Paul Kuster met "Tosca" Mont-
ferlandruiters 4 fouten 58,9 seconde; 3. Ka-
rin Groot Jebbink met "Strawinsky" Gors-
sel/Zutphen 4 fouten.
M springen cat. C: 1. Gerald Kerkemeijer
met Tamara" Berkelruiters O fouten; 2.
Steven Vrielink met "Susan", StefTenrui-
ters 3 fouten.
M springen cat. D: 1. Jeannet Geessink met
"Djumper", Grolse Ponyclub O fouten 37,4
seconden; 2. Herco Kuiper met "Hamed",
Semper Fidelis O fouten 42,6 seconden; 3.
Loris Kuster met "Little Jo", Montferland-
ruiters 4 fouten, 39,9 seconden.

De wildredder, een groot succes
De afd. Zutphen van de dierenbescherming vraagt uw aandacht
voor het volgende. De wildredder, een apparaat dat wild en weidevo-
gels spaart voor de vlijmscherpe messen van maaimachines, heeft het
helemaal gemaakt. In dit artikel het hoe en waarom van deze wildred-
der, die duizenden en duizenden dieren van een zekere dood heeft ge-
red.
Rond 1975 is in Nederland de land- fekt nog groter is dan aanvankelijk
bouwmechanisatie een voldongen werd voorspeld. Dierenbescherming,
feit. Voor vrijwel iedere te verrichten Natuurmonumenten, Staatsbosbe-
handeling kan een machine gebruikt heer, Wildbeheereenheden, Provin-
worden. Om niet horendol te worden
van het langdurig werken met deze
machines, worden steeds uitvoerin-
gen ontwikkeld die minder geluid ma-
ken, waarbij vooral de hoge tonen
drastisch worden teruggebracht tot
een acceptabel peil.

Een direkt gevolg hiervan is, dat in het
vrije veld levende dieren minder gea-
larmeerd worden bij naderend gevaar,
want juist voor die hoge tonen zijn zij
bijzonder gevoelig.

Vooral het maaien met de hypermo-
derne cyclomaaier eist hier veel tol.
Het aantal gedode en gewonde vogel,
hazen en reekalfjes stijgt aanzienlijk.

In vakkringen spreekt men van "maai-
verliezen". Velen is dit een doorn in
het oog. Zo ook de heer R. Horst uit
Paterswolde. Hij zint op middelen om
de maaiverliezen zo beperkt mogelijk
te houden en zo ontstaat het idee van
de wildredder.

De wildredder is een apparaat dat
middels een opklapbare arm waaraan
5 rinkelende bellen scharnierend zijn
opgehangen naast de cyclomaaier het
volgende te maaien zwad verstoort. I n
goed 2,5 jaar tijd worden er 1500 afge-
leverd.

Uit de enthousiaste stroom van terug-
meldingen blijkt dat het reddend ef-

ciale landschappen BBL, Vogelwach-
ten en andere officiële instanties heb-
ben zich evenals zeer vele individele
jagers en boeren over het probleem
van toenemende maaiverliezen gebo-
gen en passen nu met succes deze
wildredder toe.
'n Neveneffekt werd bevestigd door
het Diergeneeskundig Instituut te Le-
lystad nl. dat men in landbouwkrin-
gen tot de ontdekking is gekomen dat
er door gebruik te maken van de wild-
redder nagenoeg geen maaiverlie-
zen meer optreden wat gunstig is voor
het wintervoer omdat kadaverbe-
smetting ongunstig werkt op de ge-
zondheid van de veestapel en men
denkt hierbij aan botulisme.
De produktie van de wildredders ge-
beurt in een sociale werkplaats waar in
het topseizoen een tiental mensen da-
gelijks aan dit projekt werkt. Medio
mei wordt er alweer gemaaid. Het ap-
paraat is in de loop der jaren aange-
past, vereenvoudigd maar vooral ook
versterkt. De monage is universeel
voor de cyclomerken PZ en Fahr doch
kan op aanvraag ook geleverd worden
voor andere merken terwijl bekend is
dat het zonder veel ingewikkelde
technische handelingen kan worden
gemonteerd op een Kühn-cyclo. Het
apparaat is zwaar vuurvast verzinkt en
heeft geen onderhoud nodig.t

De heer W.P. v.d. Linden, bestuurslid
van dierenbescherming 't Gooi, is be-
reid u eventuele nadere informatie
over het effekt van zijn bevindingen te
verstrekken. Telefoon 02159-44530.

EEN PUBLICATIE VAN W STICHTING GOUDEN HUWELIJK PRINSELIJK PAAR

Help het
Gouden Paar helpen.

Zoals H.K.H. Prinses Juliana
en Z.K.H. Prins Bernhard te kennen
hebben gegeven. willen zij hun
50-jarig huwelijksfeest op sobere
wijze vieren. Niettemin acht de
Stichting 'Gouden Huwelijk
Prinselijk Paar', een initiatief van de
Confederatie Oranjeverenigingen,
dat deze unieke gebeurtenis niet
ongemerkt voorbij mag gaan.

Onder auspiciën van \\ \ . \ K D I - V O U . I K 1 N M K I N ( , 1)11

deze Stichting wordt een inzamelingsactie
gehouden onder Nederlanders in eigen
land en in het buitenland. De opbrengst van
verschillende acties komt, in overleg met
het Prinselijk Paar, voor een deel ten goede
aan het Wereld Natuur Fonds en voor het

Ter gelegenheid van het Gouden Huwelijk van
Prinses Juliana en Prins Bernhard heeft de Stichting 'Gouden
Huwelijk Prinselijk Paar' besloten een penning uit te geven,
waarvan de opbrengst ten goede komt aan het nationaal
geschenk. Een waardevol initiatief voor een ieder die aan deze
unieke gebeurtenis een blijvende herinnering wil overhouden.

De penningen worden geslagen door de Koninklijke
Begeer te Zoetermeer.

Voorzijde:
Centraal de dne kwart naar rechts

gewende portretten van de Prinses en
de Pnns, met randschrift:

'Gouden Bruiloft Prinses Juliana en
Prins Bernhard 1937-7 tanuan 1987'.

Code
JBA Gepatineerd brons
JBB Züver (2e geh.)
JBC Züver (2e geh.)
JBD Goud (14 krt)
JBE Goud (14 krt)

afmeting
50 mm
22,5 mm
50 mm
22,5 mm
50 mm

gewicht
ca. 60 g
ca. 6 g
ca. 60 g
ca. 6,7 g
ca. 60 g

prijs
fl. 38,-
fl. 45,-
fl. 110,-
fl. 325,-
fl. 2.500,-

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bij de 22,5 mm
gouden of zilveren penningen een resp. 14 krt gouden of zilveren
muntrand te bestellen om de penningen te kunnen dragen.

JBF Zilveren penning 22,5 mm met muntrand
en collier 40 PG 50 cm (2e geh.) fl. 65,-
JBG Gouden penning 22,5 mm met muntrand
(14 krt) fl. 410,-
JBH Gouden penning 22,5 mm met muntrand
en collier 40 PG 50 cm (alles 14 kn goud) fl. 550,-

Keerzifde:
Centraal de tekst: 'Men hoeft geen prent
van U te snijden naar het leven Gy staet
in 't hart des volcks gedreven'. Joost van

den Vondel. Boven de tekst het paleis
Soestdijk, met op de achtergrond m laag

reliëf compositie van oranje appels en
anjers. Onderde tekst, iets pittiger

gemodelleerd dezelfde compositie van
oranje appels en anjers, midden onder

het gekroonde monogram JB.

andere deel aan de gehandicapten-
zorg, uitsluitend te besteden voor
Nederlandse projecten. Op 30 april
zal tijdens de feestelijkheden op
Paleis Soestdijk het cadeau officieel
worden aangeboden.

Indien U daadwerkelijk
uitdrukking wilt geven aan Uw
genegenheid voor het Prinselijk Paar,

stort dan Uw gift op giro-
nummer 3650 of op het

speciale bankrekeningnummer 70.70.70.287
(banknummer uitsluitend voor giften)
ten name van de Stichting 'Gouden Huwelijk
Prinselijk Paar' onder vermelding 'gift voor
geschenk Prinselijk Paar'. Uw bijdrage zal
op hoge prijs worden gesteld.

Alle penningen worden geleverd in een etui;
indien u meer penningen bestelt kunnen deze tesamen in een
speciale cassette geleverd worden.

JBJ Cassettes met zilver en brons 50 mm fl. 150,-
JBK Cassettes met goud 22,5 mm en zilver 22,5 mm fl. 370,-
JBL Cassettes met goud, zilver en brons 50 mm fl. 2.650,-

De prijzen zijn incl. BTW, verpakkings- en
verzendkosten. De gouden penningen 50 mm worden
genummerd. Een waarborgcertificaat wordt bij de gouden en
zilveren penningen gevoegd. Prijswijzigingen voorbehouden.

Wijze van bestellen:
Uitsluitend door storting of overschrijving op de

speciaal voor dit doel geopende penning rekeningen bij ABN,
AMRO, Bank Mees & Hope, GEB, CLN, Kas Associatie,
Van Lanschot, NMB, Paribas, Rabobank en Spaarbank
of girorekening 3650, ten name van de 'Stichting Gouden
Huwelijk Prinselijk Paar'.

Zonder duidelijke vermelding van naam, afleveradres
en aantallen van de gewenste codes, alsmede het juiste bedrag
kunnen geen opdrachten worden aanvaard.

De bestellingen worden in volgorde van binnenkomst
verzonden. Dit kan afhankelijk van de aantallen een periode
van 4-8 weken in beslag nemen.

GIROREKENING 3650. BANKREKENINGNUMMER 70.70.70.287 T.N.V. STICHTING GOUDEN HUWELIJK PRINSELIJK PAAR.



SCHSATIOHfte VCKKOOP
VRUETUDS-KIEDIHG
Vtm DUMPPRhIZEH!
Wij kochten van een zeer bekend merk
de gehele voorraad badstof polo's,
spijkerbroeken (black denim) en
chambree broeken

Chambree
bandplooibroek
zeer mooie kwaUteit, (arn.mt. 28-36)
elders betaalt u altijd f,69.50 Nu

Spijkerbroek
black denim
stonewashed, alle maten (28-36)
Waarom zou je f.69,50 betalen..,

*•<
*>0/0

'•39.50

Openingstijden: Dl Urn vr.üag 9.00-12.30/13.30-18.00 uur; vrijdags koopavond; za.dag 9.00-12.30-13.30-16.00 uur

Guldens qoedkoper

Dorpsstraat 29

Ruurlo

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

NIEUW:

Slank Volkoren!
Met het broodwisseldieet kunt U snel wat
pondjes kwijtraken. Het is eenvoudig: één

dag alleen volkorenbrood met mineraalwater,
koffie of thee (zonder suiker en melk) en de

dag ema weer normaal eten.
Zo is het mogelijk om tot twee kilo per week

af te vallen. Volkorenbrood bevat veel
belangrijke voedingsstoffen en bovendien

veel voedingsvezel, belangrijk voor een
goede darmwerking.

't winkeltje in vers brood en banket

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

Niet alleen voor jagers
Wij bieden u meer!

Sportieve katoenen pullovers en
polosweaters.
Poloshirts in diverse modekleuren.

Kijk tevens naar onze sortering
scharen en zakmessen.

Wapen- en Sporthandel

steeds- 'loellreffendi

Zutphenseweg 9, Vorden

Te koop: motorcirkel-
maaier snij breedte 45, cm.
i.z.g.st. Prijs f 250,-.
Tel. 05735-3144

Oranje boven!
30 april wordt een feestelijke
dag met: oranje bollen,
oranje gebak, jubileum-
rollen.
'n Zonnige en prettige dag ge-
wenst.

't winkeltje in vers brood en banket

ÏPÖfllï
Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met in-
gang van maandag 27 april 1987, gedurende één
maand voor een ieder ter gemeente-secretarie ter inza-
ge ligt het ontwerp-bestemmingsplan "KRANENBURG
1987".
Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid van
uitbreiding van de kern Kranenburg.
Gedurende de term ij n van ter inzage legging iseen ieder
bevoegd zich schriftelijk mét bezwaren tot de gemeen-
teraad te wenden. Eventuele bezwaren moeten worden
gericht aan de gemeenteraad van Vorden, postbus
9001, 7250 HA VORDEN.

Vorden, 23 april 1987.
De burgemeester voornoemd,
Mr. M. Vunder/nk.

welkoop
Met Welkoop wordt tuinieren

nog fijner*

„Uit" met goede vrienden of collega's
dan kiest u voor een

TUINFE ESI

BARBECUE PARlfY

DE SMID
PARTY-RESTAURANT - CAFÉ - SLIJTERIJ

Kerkstraat 11, telefoon 05753-1293
7256 AR Keijenborg

Bloembak
Plastic bloembak met omgekrulde rand, kleuren
bruin en wit. Breedte 17 cm, hoogte O 1 £
14 cm. Lengte 40 cm van: 2,95 voor: ,̂ l O

3,45 Hobbyspade
Labora. Met massieve
hals.Met85cmT-steel.

60 cm van: 4,80 voor:

80 cm van: 6,25 voor:

100 cm van: 7,65 voor: O/OvJ
van: 45,-
voor:

Q r
OO/~

Kleding tegen
voorjaarsprijzen
Amerikaanse overall
100% katoen. Met verstelbare
schouderbanden en handige steek-
zakken, met grote borstzak. Kleur
groen. Maten 46 t/m A r Q r
60. van: 55,65 voor 4O/Z O

Regenjack
Lichtgewicht jack, wind- en water-
dicht, capuchon in de kraag.
Blauw/grijs, maten S t/m XXL
van 48,15 voor:

Werksokken
Stapp. Verkrijgbaar in de maten
10 '/2 t/m 13. Diverse O
kleuren. van: 12,50 voor / /

Hobby kuitlaars
Plato. Prima laars voor de hobby-
ist, Met profïelzool. KJeur donker-
groen. Maten 39 t/m 46:NU :1 o C\ C.iz,yo

WolfMultistar
Voordeelpakket bestaande uit
krabber, hark en een 130 cm hard
houten steel.
van-. 48,85 voor:

Snoerloze graskantschaar
Black & Decker type FC 104.
Snel en gemakkelijk het gazon
afwerken. 1QO
van: 159,- voor: l O /

Prijzen zijn inclusief BTW en geldig
tot en met 16 mei.

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

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





Bijlage
WEEKBLAD CONTACT
Uitgave
Drukkerij Weevers B.V.
Postbus 22, Vorden

ter gelegenheid van het oranjef eest 1987

Koninginnedag 1987

Voorwoord van de voorzitter
H.G. Wullink
Met enige trots biedt het bestuur van de Oranjevereniging in
Vorden u hierbij het programma aan voor de viering van
Koninginnedag 1987.
Naast de viering van de verjaardag van H.M. Koningin Beatrix
wordt dit jaar ook het gouden huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana
en Z.K.H. Prins Bernhard op deze dag feestelijk herdacht.
Met enige trots dus, gerechtvaardigd door een uitgebreider
programma met enkele nieuwe elementen waarvan het
belangrijkste wel is dat de Dorpsstraat dit jaar vrij van doorgaand
verkeer zal zijn zodat er hier ruim baan voor de feestgangers is.
Alles zal hierdoor een wat intiemer en gezelliger karakter krijgen.
Ook het optreden van de beide plaatselijke muziekkorpsen en de
van elders aangetrokken jazz-band zal hierdoor op een grote
belangstelling kunnen rekenen.
Een woord van dank aan gemeentewerken en gemeentebestuur
voor hun medewerking in deze mag hier zeker niet ontbreken.
De Achterhoekse avond op zaterdag 25 april laat u genieten van
een toneelstuk en een optreden van een uitstekende Egerlander
kapel. Deze avond is gratis toegankelijk voor alle begunstigers van
de Oranje verenig ing, ook niet leden zijn uiteraard tegen betaling
van harte welkom.
Veel dank bij deze aan alle medewerkers die hun^ije tijd op
Koninginnedag en daarvoor beschikbaar stellen (W deze dag te
doen slagen. Hetzelfde aan de adverteerders zonder wiens
medewerking deze krant niet had kunnen verschijnen.
Het bestuur van de Oranjevereniging is verheugd dat ter
gelegenheid van het Gouden Paar een vuurwerk ̂ wi worden
afgestoken. Dit vuurwerk is mogelijk gemaakt doWde financiële
bijdrage van het gemeentebestuur en Drukkerij Weevers B.V. Deze
laatste in verband met het 50-jarig bestaan van de drukkerij te
Vorden en de nieuwbouw.
Een fijne en prettige Koninginnedag wordt u namens het bestuur
toegewenst door

H.G. Wullink, voorzitter.

Het Gouden Paar
Copyright RVD, Foto Ma\ koot

Het Koninklijke paar
Copyright RVD. l-'oto Jotohurctui Thuring B. V.

30 april 1987
Verjaardag H.K.H. Prinses

Juliana en de viering van de
verjaardag van Hare Majesteit

Koningin Beatrix
Dit jaar extra feest ter

gelegenheid van het 50-jarig
huwelijk van H.K.H. Prinses

Juliana en ZKM. Prins
Bernhard.

Mr. Pieter van Vollenhoven
echtgenoot van HM. Prinses Margriet

die op deze dag zijn 48e verjaardag
hoopt te vieren.

Copyright RVD, Foto MaxKoot



Programma Oranjefeest 1987
Zaterdag 25 april
19.30 uur: ACHTERHOEKSE AVOND

IN HET DORPSCENTRUM

De toneelvereniging 'Steeds Beter' uit Ruurlo zal de
plattelandskomedie

HEE IS ZO WIES
opvoeren, geschreven door G. W. van Doorn.

Voor de muzikale noot zorgt de

IESELKAPEL
welke onder leiding van de heer Ketz Egerlandermuziek
ten gehore zal brengen.

De zaal is vanaf 19.00 uur geopend. Entreekaarten zijn dan a f 4,- p.p.
verkrijgbaar. Leden van de Oranjevereniging gratis toegang op ver-
toon van de lidmaatschapskaart (maximaal 2 personen op 1 kaart).

08.00 uur: KLOKLUIDEN
De kinderen van de groepen 4 t/m 8 van de basisscho-
len en de kinderen van dezelfde leeftijd die een school
elders bezoeken, verzamelen zich per school op het
plein achter de Openbare Basisschool.

08.1 5 uur: Vertrek van de kinderen naar het gemeentehuis, vooraf-
gegaan door muziekvereniging 'Sursum Corda'.

08.30 uur: VLAGHIJSEN BIJ HET GEMEENTEHUIS
door de padvindersgroep 'David G. Alford' onder bege-
leiding van trompettist Boerstoel. Aansluitend aubade
en toespraken van burgemeester mr. M. Vunderink en
de voorzitter van de Orar.jevereniging.

09 .15 uur: JEUGDPROGRAMMA
Oriënteringsrit per fiets voor schoolkinderen vanaf
groep 7 en zij die elders scholen bezoeken t/m 14 jaar.
Mededelingen hieromtrent worden op school verstrekt.

09. 1 5 uur: TED TEVANO IN HET DORPSCENTRUM
In het Dorpscentrum organiseert de Stichting Jeugdso-
ciëteit een jeugdprogramma voor de kinderen van de
groepen 4, 5 en 6 van de basisscholen en voor kinderen
welke scholen elders bezoeken.

Ted Tevano, Hagenaar van geboorte, woont alweer heel wat jaartjes in
het Limburgse en heeft hier een aardige naam opgebouwd bij de vele
kinderen en instellingen waarvoor hij een optreden verzorgd heeft. Hij
is dan ook niet de eerste de beste: tal van onderscheidingen heeft hij al
in de wacht gesleept en dat is voor de mensen die zijn voorstellingen
bezoeken te merken aan de originaliteit en kwaliteit. Ted Tevano, pro-
fessor in de goochelogie, noemt goochelen een vorm van psychologie
en laat menigeen in opperste verbazing achter na een optreden.
Einde van de voorstelling ca. 10.30 uur.

09.30 uur: Oriënteringsrit per fiets voor 15-jarigen en ouder. Men
kan zich opgeven achter de Basisschool dorp, waar ook
wordt gestart.
Prijzen afhalen tussen 12.00-12.30 uur aan de Basis-
school dorp.

0930 uur VOGELSCHIETEN
voor dames en heren aan de Horsterkamp. Tevens is
hier gelegenheid tot buksschieten op de personele en
vrije baan. De schutterskoning(in) wordt om 17.00 uur
uitgeroepen in 't Pantoffeltje.

Inschrijfgeld vogelschieten f 5,-. Voor leden van de Oranjevereniging
f 1,50 korting op vertoon van de lidmaatschapskaart. Na de derde ron-
de f 1,50 bijbetaling.
Inschrijfgeld buksschieten personele baan f 4,- per 2 kaarten van 3
schoten. Vrije baan f 2,- per kaart van 3 schoten.

10.00 uur: MUZIEKSHOW
Muziekvereniging 'Sursum Corda' zal in de Dorpsstraat
een show verzorgen.

10.15 uur RINGSTEKEN
Aanspanning 'In de Reep'n' organiseert het ringsteken
per dogkar voor dames en heren in de Dorpsstraat.

Prijzen worden bekend gemaakt en uitgereikt om 17.00 uur in 't Pan-
toffeltje. Inschrijfgeld f 2,-. Voor leden van de Oranjevereniging f 1,-
korting op vertoon van de lidmaatschapskaart.

1045uur JEUGDPROGRAMMA
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 van de basisscho-
len alsmede de kinderen van dezelfde leeftijd die een
school elders bezoeken, worden verwacht in het Dorps-
centrum waar de Stichting Jeugdsociëteit een pro-
gramma organiseert met medewerking van Ted Tevano.

Einde van de voorstelling ca. 12.00 uur. In verband met de verkeers-
drukte worden ouders verzocht hun kinderen om 10.45 uur in de zaal
te brengen en om 12.00 uur vanuit de zaal weer op te halen.

11 .00 uur: HONDENSHOW

Politiehondendemonstratie door leden van
Vorden aan de Kerkstraat/Dorpsstraat.

Vrijkaartjes voor de draai- en zweefmolen kunnen de gehele dag ge-
bruikt worden. De kinderen van de basisscholen ontvangen deze vrij-
ka&Êjes op de scholen. ^^
K/rmm-en t/m 12 jaar d ie een school buiten Vorden bezoeken kWmen vrij-
kaartjes afhalen bij de Amrobank op 27 april.

Muzikale medewerking aan dit morgenprogramma wordt verleend
door muziekvereniging

Sursum Corda
Van 10.00-16.00 uur zal er gezellige muziek in het dorp zijn met de

East Creek Jazz Band

Middagprogramma
1400uur SPEKTAKULAIRE

BAKFIETSENRACE
Parcours Kerkstraat/Dorpsstraat.

De race gaat over twee manches. Na de eerste volgt een
optreden van de muziekvereniging

Concordia
waarna de tweede manche wordt verreden.

16.30 uur: AFHALEN VAN DE SCHUTTERSKONING(IN)

Dit geschiedt door het bestuur van de Oranjevereniging
in een open landauer, waarna een rondrit door het dorp
met medewerking van muziekvereniging Concordia.

17.00 uur: HULDIGING VAN DE KONING(IN) EN
PRIJSUITREIKING

De huldiging van de Koning(in) en de prijsuitreiking van
het vogelschieten, baanschieten en ringsteken vinden
plaats in 't Pantoffeltje.

Vanaf 10.00 uur 's-morgens is er stemmingsmuziek in De Herberg,
't Pantoffeltje, Hotel Bakker en d'Olde Smidse.

gratis entree
De Jeugdsoos 't Stampertje is deze dag ook geopend.

Avondprogramma
21.30 uur: JUBILEUMVUURWERK

Ter gelegenheid van het gouden huwelijksjubileum van
H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins BernhaVd wordt er
een jubileumvuurwerk ontstoken op een terrein nabij de
oprit naar Kasteel Vorden.

Dit vuurwerk is mogelijk gemaakt doorfinanciële bijdra-
gen van het gemeentebestuur en Drukkerij Weevers bv.
Deze laatste in verband met het 50-jarig bestaan van de
drukkerij te Vorden en de nieuwbouw van de drukkerij.

DANSEN
In de zalen van Hotel Bakker, De Herberg, 't Pantoffeltje
't Medler en d'Olde Smidse is er gelegenheid tot dansen.

In de verschillende horeca-gelegenheden is de gehele dag stemmingsmuziek

DE HERBERG
van 10.00 tot 14.00 uur Hanska Duo (in het ca-
fé). Van 15.00 tot 17.30 uur Orkest The Tramps
(in de grote zaal). Vrij entree.

Vanaf 20.00 uur Hanska Duo (in het café).
Orkest The Tramps (in de grote zaal) entree f 5,-
en voor leden oranjevereniging f 4,-.

T PANTOFFELTJE
Vanaf 10.00 uur het bekende duo Wheels. Vanaf
20.30 uur dansorkest Hammond Four.
Entree f 5,-, leden oranjevereniging f 4,-.

EIJKELKAMP
's Avonds dansmuziek
"Woodpeckers".

m.m.v. dansorkest

Entree p.p. f 6,-, leden Oranjevereniging f 1,-
korting op vertoon lidmaatschapkaart. (max. 2
personen).

HOTEL BAKKER
Vanaf 1 5.00 uur in het café pianist Herman Nos-
sent. Vanaf 20.00 uur in de grote zaal dansorkest
'Transfer".

D'OLDE SMIDSE
Stemmings- en dansmuziek organist Hans Böh-
mer.

CAFÉ UENK
Sfeer en gezelligheid.

n exctuóteue

zerzer waarJ
Ook als u die trouwdag na 1 21/2,25,40 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 voor Zutphen: Wevo-druk, Nieuwstad 29, tel. 1 2306
Agentschap voor
Ruurlo: Boekhandel Hoytink, Borculoseweg 1 7, tel. 1 263
Hengelo: Drogisterij marianne, Ruurloseweg 5, tel. 2062

Schildersbedrijf Harmsen, Spalstraat 1 7, tel. 1 292

De Oranjevereniging
wenst u

een prettig
Oranjefeest



Gehele dag muziek
in de Dorpsstraat

W CKEK JAZZ BANU

Vanaf's morgens 10.00 uur tot plm. 16.00 uur zal deze Jazz B and door
het dorp trekken en zorgen dat de feeststemming er goed in zal komen
in Vorden.

Doe meer met de bank
die meer doet

BONDSSPAARBANK
Vestiging te Vorden: Decanijeweg 3, tel. 1988

RUSTIEKE EIKEN MEUBELEN geloogd
KASTEN, BANKSTELLEN EN
EETKAMERAMEUBLEMENTEN
ook modellen naar eigen ontwerp worden door ons
uitgevoerd

BIJENHOF's RIJNHOUT BEWERKING
Industrieweg 2, Vorden, telefoon 05752-1216 Toonzaal: Nijverheidsweg 2

Openingstijden van 9.00 -12.00 uur/13.00 -17.00 uur
Zaterdags van 9.00 -16.00 uur.

Modieuze
kollektie in:

TENNISKLEDING
ZWEMKLEDING
SPORTKLEDING
Groot assortiment

TEIMNISRACKETS
Wij bespannen of repareren uw racket binnen 24 uur.

KLUVERS sport totaal Zutphenseweg 41, Vorden
Tel. 1318

WEGENBOUW

l i f t STAL

05752-6691
VORDEN

Aannemingsbedrijf
Grond/weg/beton/waterbouwkundige
werken
Verhuur aannemingsmaterieel

Onsteinseweg 20, Vorden, telefoon 05752-6691

Chef kok Harry Abbink heeft
Koninginnedag een

KONINKLIJK
VERRASSINGS MENU
voor precies 25-

Kom prinselijk eten
bij Restaurant grill

„De Rotonde
TELEFOON 1519 - VORDEN.

it

P.S. of maak het u makkelijk
met zo'n heerlijke koude schotel.

Geef Koninginnedag een feestelijk tintje
met

enoranegebak
oranjebollen

Alles vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

Burg. Galleestraat 22-Vorden-Tel. 05752-1877

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
ADMINISTRATIES
ADVIEZEN

[ BELASTINGZAKEN

H.H. Wanders, belastingconsulent
Raadhuisstraat 22, Vorden
Tel. 05752-1455, b.g.g. 05753-3274

Handel in hout en
bouwmaterialen
Metsel en timmerwerk

HARMSEN
Burgemeester Galleestraat 52 - Vorden
Telefoon 05752-1486

U vlagt toch ook ter ere van
het koninklijke paar
op 30 april?

* vlaggen

* vlagstokken

* vlaghouders en

* oranje wimpels

Uit voorraad leverbaar, ruime keus

HELMINK
Zutphenseweg 24 - Vorden - Telefoon 1514

Koninginnedag

stemmings- en
dansmuziek

Vanaf 14.00 uur met
organist HANS BÖHMER
Toegang gratis.

Cafetaria - IJsbuffet - Zaal

Jf
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487 b.g.g. 1921

Verstand van
lekker vlees

Keurslagerij

VLOGMAN
DE ECHTE VORDENSE AMBACHTELIJKE SLAGER

HOTEL BAKKER
Koninginnedag vanaf 15.00 uur in 't café pianist

ERMAIM NOSSENT

Om 20.00 uur in de grote zaal

DANSEN
m. m. v. dansorkest ll/\l\IOi til

ÏHI

«H

UW HULP IN HUIS
Overal in 't land
Sorbo bij de hand

Sorbo niet alleen op
radio en op de buis

Maar ook als hulp
in 't Koninklijk Huis

Welkoop Vorden de specialist 'mr

VORDEN,Stationsweg 20, tel. 1583

wclkooi»
: m. De Grote Groene Vak winkel «K i

Daar zijn de gebakjes
van Oranje weer!

Banketbakkerij J. Wiekart
Telefoon 1750



Zeilers weten wat lekker
zit: soepele. Ieren mocas-
sins op anti-slip zolen.
Maar bootschoenen zijn er
ook voor niet-zeilers met
gevoel voor mode Wat
dacht u van sportief aqua-
blauw9

Dames-en
herenmaten 89,95

Machtig mooie modieuze
loafers in leer met gloed-
nieuwe muntgarnenng.

Damesi laten 89,95

AILJOR STEPS
FOR YOUAND YOUAND YOU..

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Telefoon 1 342

SOFT IJS IN 6 SMAKEN

Roomijs -Aardbei - Banaan - Cassis - Mocca
TROPICAL (gemaakt van tropische vruchten aroma).

Handige meeneembekers vanaf 1,25 tot 6,50 (1 liter).
Probeer ook de milkshake f 2,00 met slagroom f 2,50 in
diverse smaken.

Cafetaria - IJsbuffet - Zaal

,,b'
Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752-3487

siebelink vonden
was- en textielverzorging b.v.

industrieweg 3/7251 jt vorden/telefoon 05752 1465

Kgptein
brandstoffen — smeermiddelen — antivries r|
koelvloeistof -- poetsmateriaal -- shampoo
handreinigers — garagekorrels — ontvetters
papierrollen - werkhandschoenen * 05752-1736

Voor alle

LOONBEDRIJF

agrarische
werkzaamheden en
spuiten

B.J.H. SEESINK
Het Hoge 7 - 7251 XT Vorden, telefoon 05752-1572

Gezellig wonen begint,
waar problemen zijn opgelost

Nou dan - waarom komt U niet even bij
ons binnen?
Wij zijn er niet alleen voor
wij kunnen het ook!

signatuur van
beter woonkomfort

Vorden, Dorpsstraat 22
Tel. 05752-1314

Interieurverzorgers van huis uit!

NAAIMACHINES
HUSQVARNA,
ANKER
EN LEWENSTEIN
VANAF 399,-

NAAIMACHINEHANDEL - REPARATIE-INRICHTING

BORGONJEN
Kerkstraat 13, Vorden, telefoon 05752-1385

Voor alle leeftijden is er
de juiste fiets.

Onze enorme collec-
tie lichtlopende.
Gazelle's maakt"
uw keuze ge-
makkelijk.

Tot ziens bij:

TWEEWIELERBEDRIJF

KUYPERS
DORPSSTRAAT 12, VORDEN. TEL 1393.

Koninginnedagfeest in 't Pantoffeltje
vanaf 10.00 uur 's morgens het

bekende duo

WHEELS
Vrij entree.

Heren schutters, rechtstreekse schotel-
verbinding met schietterrein, verzorgd

door Fa. Wolsing geluid, hi-fi.

Vanaf 20.30 uur het geweldige dansorkest

HAMMOND
FOUR

Entree 's avonds 5,-, oranjever, leden 1,-
korting op vertoon van kaart. Reserveren

is mogelijk.

Munten van de Herberg en 't Pantoffeltje
kunt u in beide zaken gebruiken.

bodega

1 $mttafféft j*
Dorpsstraat 34, Vorden. tel. 05752-1770
Onder dezelfde direktie:
Bondsrest. „De Rotonde", tel. 05752-1519
Bekend om zijn uitstekende keuken, 'n Unieke ge
legenheid voor uw familiediner.

De meest veelzijdige zaak in de regio met nog meer keus.

BARENDSEIM VORDER .V.

Zutphenseweg 1 5 - Vorden - Telefoon 05752-1261

DE ZAAK VOOR IEDERE DOE-HET-ZELVER
Gereedschappen - ijzerwaren - luxe en huishoudelijke artikelen + ruim

assortiment kachels.

Voor al uw:

METSEL/TIMMERWERK
BETON/STRAATWERK
o.a. MESTOPSLAG en SILO'S

FA. G. BARGEMAN & ZN.
Ruurloseweg 53, Vorden, telefoon 05752-1258

Hier en in de andere duizend
dorpen en steden van ons land

zijn in het verleden de
coöperaties ontstaan die we

nu kortweg de Rabobank noemen.
Daarom is de Rabobank van

oudsher overal diep geworteld.

Rabobank
staat dicht bij u

0150

Wij hebben voor U:

verschillende zalen
voor 30 t/m 300 personen

voor Uw:
verjaardagsfeestje, vergadering,
bruiloft, personeelsfeest,
diner, tentoonstelling enz.

• 'n goede keuken
• 'n prima consumptie

CAFÉ - RESTAURANT

Th. J. SCHOENAKER
Ruurloseweg 64 - Vorden - Tel. 05752-6614
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