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Vorden is tevreden met
winkelsuitingsuren
Maandag 23 april hield de Vordense Ondernemersvereniging on-
der voorzitterschap van Wim Polman haar voorjaarsvergadering.
In zijn openingswoord wees de voorzitter op de verandering van
wethouders in het College van B&W en sprak de hoop uit, dat de
samenwerking met het nieuwe college in een goede en voortva-
rende sfeer mag verlopen.

A. s. zaterdagavond 28 april heropvoering jubileumrevue Jong
Gelre 'Zo gauw wieter'

Oranjeavond
Zaterdagavond 28 april zal Jong Gelre in het Dorpscentrum een
heropvoering geven van de jubileumrevue 'Zo gauw wieter'. Een
revue die Jong Gelre vorig jaar november met veel succes t.g.v.
het 7 5-jarig bestaan opvoerde.

'Er is in de komende jaren veel werk te
doen, alleen al wanneer wij denken aan
de herinrichting van het dorp. Wij heb-
ben als Ondernemersvereniging niet
alleen geinvesteerd in plannen. Wij
willen ook, dat het plan daadwerkelijk
wordt uitgevoerd.
Zodra de omlegging van het zware ver-
keer en de bevoorradingsweg zijn ge-
realiseerd, moet eigenlijk direkt aan de
uitvoeringvan de herinrichting van het
dorp begonnen worden', aldus voorzit-
ter W. Polman.
Bij de bestuurverkiezing werden de
drie aftredende, doch herkiesbare le-
den tw. Mevr. Sueters, Heer Vlogman
en Mevr. Polman bij acclamatie herko-
zen.
Een van de belangrijkste onderwerpen
van de vergadering was de winkelsui-
ting. Op de gehouden enquête in Con-
tact is een grote respons gekomen. In
deze enquête werden aan de lezers een
aantal vragen gesteld over de komende
wijziging in de winkelsluitingstijden.

Ruim 80% van de ingezonden ant-
woorden was zeer tevreden met de hui-
dige sluitingstijden. 'Hieruit mogen wij
concluderen, dat wij de avondsluiting
om 18.00 uur en de zaterdagsluiting
om 16.00 uur kunnen handhaven', al-
dus de voorzitter. De vergadering kon
daarmee instemmen. Bij de koopa-
vond ontstond er enige discussie.

Uit de enquête bleek tevens, dat meer
dan 87% van de antwoorden voor een
doorlopende opening van de winkels
tussen 18.00 en 19.00 uur was.

Met name de leden uit de foodsector
pleitten voor een sluiting om 20.00
uur, terwijl de non-food de sluiting om
21.00 uur wilde handhaven.

De vergadering besloot tenslotte om de
winkels tussen 18.00-19.00 uur open te
houden en in het voorjaar van 1991
opnieuw te bekijken of er een sluiting
om 20.00 uur in zit.

Ditmaal wordt tegemoet gekomen aan
een verzoek van de platselijke Oranje-
vereniging die telkensjare de zaterdag
voor het Koninginnefeest een Achter-
hoekse Avond organiseert.

Twee maanden geleden heeft Jong
Gelre de repetities hervat. In totaal ne-
men zo'n 50 jongelui aan het gebeu-
ren deel. Elke donderdagavond wordt
vol enthousiasme gerepeteerd.
Volgens Erik Knoef, een der tekst-
schrijvers is de revue qua inhoud gelijk
aan de jubileumuitvoering. Alleen zijn
de aktualiteiten zoals bijvoorbeeld de
sketch bij het gemeentehuis wat aange-
past.

Toch zal het deze week tijdens de gene-
rale repetities nog spannend worden
want door familieomstandigheden
hebben enkele medespelenden nood-
gedwongen moeten afzeggen.

Volgens Erik Knoef staan de vervan-
gers al klaar en komt het allemaal best
goed.

: QEMEENTEBULLETIN jfORDEN

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

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

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

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

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

schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

~p»

j* BOUWVERGUN-
NINGEN

Op 17 april 1990 heben burgemeester
en wethouders bouwvergunning ver-
leend aan:

- Trido Nederland B.V. te Brummen,
voor het bouwen van een bedrijfs-
ruimte aan de Handelsweg l te Vor-
den;

— H. van Beek-Textor te Amsterdam,
voor het bouwen van een berging
aan de Zuivelhof l te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
het college van burgemeester en wet-
houders een bezwaarschrift worden in-
gediend.

fK APVERGUNNING

Burgemeester en wethouders hebben
aan de heer H.A. Groot Jebbink ver-
gunning verleend voor het kappen
van 150 m2 bosplantsoen aan de Rond-
weg2 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-

NLEVEREN KLEIN
CHEMISCH AFVAL

Er is weer een inleverpunt voor klein
chemisch afval bijgekomen. Vanaf he-
den kunnen bij de VS Supermarkt te
Vorden lege batterijen en spuitbussen
ingeleverd worden.

_J*

/• NATIONALE DODEN-
HERDENKING

OP4MEI
Evenals voorgaande jaren vindt op 4
mei de Nationale Dodenherdenking
plaats. In Vorden wordt deze herden-
king voor het eerst door het Comité 4
en 5 mei Vorden gecoördineerd. Aan-
gezien het 45 jaar geleden is dat de
Tweede Wereldoorlog in Nederland
werd beëindigd, ziet het programma
van de herdenking te Vorden er als
volgt uit:
- 18.30 uur: herdenkingsdienst in de

Nederlands Hervormde kerke te
Vorden;

- 19.10-19.15 opstellen voor stille
tocht nabij de N.H. kerk;

- 19.50 aankomst stille tocht bij kerk-
hof, vanaf daar gaat de stoet door
naar de oorlogsgraven:

— 20.00 uur twee minuten stilte, het
begin hiervan wordt aangegeven
door een hoornsignaal, het einde
van de twee minuten stilte wordt
aangegeven door het blazen van de
last post;

— hierna vinden kransleggingen
plaats door achtereenvolgens:

— de burgemeester van Vorden na-
mens het gemeentebestuur;

— de voorzitter van het comité 4 en 5
mei Vorden namens dit comité

— de Bond van Wapenbroeders afde-
ling Achterhoek (deze bond legt
ieder jaar op een begraafplaats in
de Achterhoek een krans, dit jaar in
Vorden);

het Vordens Mannen-
koor het lied 'Boven de Sterren',
waarna eenieder desgewenst een
bloemenhulde kan brengen en
zijns weegs kan gaan.

In VIERAKKER EN WICHMOND vindt
eveneens een herdenking plaats. Het
programma daar ziet er als volgt uit:

- 19.30 uur: verzamelen op het plein
voor de Hervormde Kerk, van daar
af een stille tocht naar de Algemene
Begraafplaats via de Hackforterweg;

— 20.00 uur: 2 minuten stilte;
— bloemenhulde op de rf3 oorlogs-

graven; op de begraaij,"aats wordt
afgesloten rnet het zingen van het
Wilhelmus;

— 20.30 uur: bezinningsbijeenkomst
in de Hervormde Kerk.

Het NATIONAAL COMITÉ 4 EN 5
MEI geeft zoals ieder jaar richtlijnen
voor het herdenken.
Een ervan is dat met het oog op het
karakter van deze nationale Herden-
kingsavond het gewenst is, dat de bur-
gemeesters er voor zorg dragen, dat die
avond geen openbare vermakelijkhe-
den worden geboden.
Daar de Horecabedrijven hun normale
dienstverlenende functie moeten kun-
nen blijven vervullen impliceert het
voorgaande niet, dat sluiting van deze
bedrijven kan worden voorgeschreven.
Wel dient van 18.00 tot 21.00 uur de
exploitatie zodanig te geschieden, dat
hieraan elk vermakelijkheidsaspect
ontbreekt.
Gedurende de periode van 18.00 tot
21.00 uur dient de buitenverlichting,
zoals neon en lichtbakken, gedoofd te
zijn en mag geen andere muziek ten
gehore worden gebracht dan die van
de officiële Nederlande radioprogram-
ma's. Deze richtlijn kwam in stand met
het Bedrijfsschap Horeca.

FSLUITING
DORPSSTRAAT

OP MAANDAG
30APRIL

Op maandag 30 april a.s. is de Dorps-
straat afgesloten voor alle verkeer be-
halve voetgangers i.v.m. Koninginne-
dag.

Organist
Organist Ten Barge uit Aalten zal zor-
gen voor de muzikale noot en na af-
loop van de revue is er nog gelegen-
heid om gezellig bijeen te blijven en
het maken van een dansje.
In verband met te verwachtte belang-
stelling wordt U aangeraden om nu
kaarten af te halen. Ook de gratis kaar-
ten voor de leden van de Oranjevere-
niging. Bij de Amro-bank tot vrijdaga-
vond 7 uur.
Nadien aan de zaal om half 8 (Dorps-
centrum). Doch let wel vol is vol. U
loopt risico dat u teleurgesteld moet
worden. Dus nu gauw karten halen. Zie
programma-boekje.

Uniek
Tijdens de feestweek zal er in Vorden
een z.g.n. Terracotta-show worden ge-
houden (2, 3 en 4 mei). Deze zal
plaatsvinden op het terrein van Kette-
lerij (Bloembinderij-kwekerij), Zut-
phenseweg 64. Dit vanouds bekende
bedrijf is in de afgelopen maanden
druk in de weer geweest om de zaak in
een nieuw jasje te steken en het aantal
aktiviteiten flink uit te l m-i<4A
Een van deze is dus de^rerracotta-
Trend. Het inhaken op aktuele zaken is
volgens Kettelerij een door de klant
zeer gewaardeerd streven.
Zoals hij zelf zegt: 'Ik mag ook graag
ergens rondkijken en mij ̂ Ëjj oriënte-
ren. Bij de tijd blijven.' ^^
De z.g.n. Terracotta-potten zijn atkom-
stig uit Zuid Europese lansen als o.a.
Spanje, Griekenland, Itali, Maleisi,
Thailand, Portugal, China en ook En-
geland en Duitsland.
Kortom, een internationaal gebeuren
in een passende sfeer welke u zeker niet
mag missen.
Voor de liefhebbers zal er koffie zijn en
men hoopt op goed weer. Bij slecht
weer zal deze show in de kassen en bij-
gebouwen worden gehouden.

Janssen-Lauckhart
nu lid NBvA
'De zekerheid van een
deskundig en onafhankelijk
advies op maat'.

Janssen-Lauckhart, Ruurloseweg 20 te
Vorden is onlangs toegelaten als lid
van de Nederlandse Bond van Assuran-
tie-bemiddelaars NBvA.
Daarmee is het assurantiekantoor toe-
getreden tot een selecte groep van
ruim 800 verzekeringsadviseurs in Ne-
derland, bij wie kwaliteit en de belan-
gen van de klant hoog in het vaandel
staan.
Ton Lauckhart, eigenaar van het kan-
toor, zegt trots te zijn op het feit dat hij
zich 'lid NBvA' mag noemen en het
groen-witte vignet met de 'A' mag voe-
ren. 'Wij zien dit als een erkenning
voor de kwalitatief hoogstaande service
die wij onze relaties bieden. Je wordt
namelijk niet zomaar lid van de NBvA.
Daarvoor moetje aan tal van strenge
eisen voldoen. Op het gebied van de
vakbekwaamheid, de reputatie en onaf-
hankelijkheid'.
Om die redenen biedt het NBvA-lid-
maatschap ook de klanten van Janssen-
Lauckhart voordelen. 'Ons lidmaat-
schap van de NBvA is voor hen een ex-
tra zekerheid dat zij met een deskundig
en betrouwbaar kantoor van doen heb-
ben. Een kantoor waarbij de klant nog
echt koning is.

Door onze aard en manier van werken
kennen we de meeste van onze klanten
persoonlijk. Daardoor kunnen wij snel
en goed inspelen op de eventuele ver-
anderingen in de markt of in de per-
soonlijke omstandigheden van onze
klanten. Op die manier kunnen wij er-
voor zorgen dat het pakket aan verze-
keringen op maat en up-to-date blijft',
aldus Ton Lauckhart.
Met eenknipoog naar de landelijke re-
clamecampagne van de NBvA kan dan
ook met recht gezegd worden: 'Jans-
sen-Lauckhart', die ken je tenminste'.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde gemeente
Zondag 29 april 10.00 uur ds. K.H.W. Klaas-
sens met Cantorij.

Geref. kerk Vorden
Zondag 29 april 9.30 uur ds. L. Buitenhuis,
Doetinchem; 19.00 uur ds. P.W. Dekker.

RK Kerk Kranenburg
Zaterdag 28 april 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 29 april 9.00 uur Eucharistieviering,
Familieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 29 april 10.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 april Pastor
Grondhuis, tel. 05759-4221.

Huisarts 28-29-30 april dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel moge-
lijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmorgen
s.v.p. boodschappen en dringende konsulten
bij de dienstdoende arts van 9.00-9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit-
haar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 28 april 12.00 uur
tot dinsdagochtend 7.00 uur dr. Breukink, tel.
1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 28-29-30 april J.A. Boom, Ruurlo, tel.
05735-2400.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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

Stichting maatschappelijke dienstverlening
'De Graafschap' Centraal kantoor Kastanje-

AM Hengelo Gld.,

Dorpsstraat 40a,

tel.

tel.

laan 15, 7255
05753-2345.
Bijkantoor Vorden
05752-2129.
Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr. Al-
tena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink 15,
tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen van ver-
pleegartikelen maandag t/m vrijdag van 13.00-
14.00 uur in het wijkgebouw. Avond- en week-
enddiensten tel. 05750-29666. De hoofdwijk-
verpleegkundige is eveneens bereikbaar tijdens
kantooruren, tel. 05750-29666.
WichmondA/ierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282. Avond/
weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje vanaf 15 april mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen vóór half 9.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

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

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6,'
tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmorgen
vanaf 10 uur of volgens afspraak.

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 29 april 10.00 uur ds. l. de Zwart,
Wehl.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 28 april 17.00 uur Eucharistievie-
ring, Volkszang.
Zondag 29 april 10.00 uur Woord- en Com-
munieviering.

Weekend-Wacht-Pastores: 29-30 april Pastor
Grondhuis, tel. 05759-4221.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 — Ambulan-
ce tel. 15555 — Brandweer tel. 05752-2222,
b.g.g. 05700-14141 Politie tel.
05752-1230.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 — Ambu-
lance tel. 05750-15555 — Brandweer tel.
05752-2222, b.g.g. 05700-14141 — Politie
tel. 05752-1230.

Streekziekenhuls Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren dage-
lijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden
de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive
care dagelijks 15.00-15.30 en 19.00-19.30
uur (na overleg). Kraamafdeling 10.30-11.30,
15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

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

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

Operation
Friendship
De afdeling Vorden van Operation
Friendship gaat drie zaterdagen auto's
wassen. Met de opbrengst van deze ak-
tie wil O.F. een deel van het zomerpro-
gramma gaan bekostigen. Eind juli
komt nl. een groep jongeren uit Ame-
rika naar Vorden om alhier drie weken
in gastgezinnen te verblijven.
De autowas-akties worden gehouden
op de parkeerplaats bij caf Eskes op za-
terdag 28, 12 mei en 26 mei. Voor een
tientje krijgt de auto een flinke was-
beurt en wordt de wagen van binnen
eveneens schoongemaakt.

Jongerengespreksavond
Donderdagavond 26 april wordt er in
het Achterhuus, achter de Geref. Kerk,
aan de Zutphenseweg een gespreks-
avond voor jongeren gehouden. Het
thema van deze avond is 'Je zelf zijn'.
Een veelgehoorde kreet is: je kunt
nooit je zelf zijn. Hoe beleef je dit alle-
maal. Deze vragen staan centraal op
deze avond waarbij Rien Baauw als ge-
spreksleider zal fungeren. Deze bijeen-
komst die wordt georganiseerd door de
Hervormde/Gereformeerde Jeugd-
werkgroep.



af met

SLANKDOOR
MINDER KALORIEËN

Normaal eten en toch gemakkelijk afslanken of op
gewicht blijven! Dat kan nu met ENNA, een uniek
graanprodukt met hele bijzondere eigenschappen.
Maak kennis met ENNA, het graanprodukt met min-
der kalorieën.

Gemiddelde voedingswaarde per 100 gram (± 3 sneetjes)

Vet
Eiwit
Koolhydraten

Energiewaarde

Voedingsvezel (AOAC)
Uzer
Calcium
Vitamine BI
Vitamine B6

ENNA

1.8 g
8,2 g

21,1 g

567
135

kj
kCa)

16
2,5

22
0,19

g
mg
mg
mg

0,132 mg

Volkorenbrood

g
7 g

40 g

862
206

kj
kCal

7,5 g
2,5 mg

20 mg
0,18 mg
0,150 mg

De voedingswaarde kan enigszins afwijken als gevolg van
schommelingen in de samenstelling van de natuurlijke
grondstoffen.

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

•Klllfltil

Oö juwelier
siemerjnk
<x> opticien

Zutphenseweg 5

VORDEN

Telefoon 1505

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG. ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit. Radson
en Buderus voor c.v.-ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

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- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

Koninginnedag als vanouds
in 't Pantoffeltje
De gehele dag live-muziek met top-trio

'Weekend'
Gratis entree.

Directe verbinding met schietterrein
(verzorgd door Wolsing, afd. Straalzenders).

's Avonds vanaf 20.00 uur grandioos feest met:

'Hammond Four'
Entree 5,-. Kom op tijd!

ZATERDAG 5 MEI NATIONALE FEESTDAG
Gezellig feest en dansen met top-trio

'Weekend9

Aanvang 20.30 uur. Gratis entree.
Munten van Bakker, de Herberg en 't Pantoffeltje zijn over en weer in te wisselen.

bode

Lef op aanbiedingen
met Bal!

Ook hiermee spaart u
voor die gratis Bal.

DINSDAG

Fijne verse worst 1 HO 7,95
Grove verse worst 1 MG 9,90
Schouderkarbonades 1 uio 7,95 (

MARKT AANBIEDING

Bami of Nasi
1 kilo 6,75 j^Ê

Babi Pangang ^sH
500 gram 6,25 A

SPECIALITEITEN vM2! ^

NSHBfi
Rosbiefschijven ^8H
of Pampaschijven
5 halen 4 BETALEN

WOENSDAG GEHAKTDAG

HOH gehakt 1 kilo 7,95
^+. Rundergehakt 1 kiio 1 1 ,50

©
VOORDELIG VLEES

® Priklapjes
1 kiio 17,90

•KS. Fricando
gfl̂  500 gram 7,45

ètlfHÏrgljJ DONDERDAG
»̂ SI0 t^r^r BIEFSTUKDAG
mPT^^fSr

\Jy Gewone Biefstuk
\^r ONGEWOON LEKKER

250 gram 6,75

WAT IS ER MAKKELIJKER OP KONINGINNEDAG DAN EEN PAN SOEP?

Soepvlees H.o.h. Gehakt Soepbotje
500 gram 5,98 500 gram 3,98 per stuk 0,30

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

OOK HET ADRES VOOR AL UW HUISSLACHTINGEN

D o r p s s t r a 4 , Vorden. Tel. 05752-1770

Haal vóór l mei
je nieuwe

Bromfietsverzekering
bij de Rabobank.

Sluit vóór l mei
je nieuwe Rabopolis

Bromfietsverzekering.
'n Prima verzekering.
Je krijgt het plaatje

direkt mee.

Rabobank
Meer bank voor je geld

groenten en fruit
kaas en noten

> Fam.J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:
geldig donderdag, vrijdag, zaterdag: 26, 27 en 28 april 1990

UITDENOTENBAR:

Oranjemix
250 gram £j«f5

500gram 5,00

ój) Hierbij GRATIS oranje ballon.
b e t e r c o m p l e t e r

dinsdag 1 en
woensdag 2 mei: IJSSELKAAS met minder zout 500 GRAM 6,95

COUPONNEN
TAPIJT

van2-14mtr. lang
op 400 of 500 breed

NU M ET FORSE
KORTINGEN

A.s. maandag la het Koninginnedag.
Viert die dag met Iets speciaals

van de Warme Bakker.

AANBIEDING
HELMIIMK
meubelen

Vorden - Zutphensewe
Tel. 05752-1514

Eibergen - J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 05454-74190

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken, of vuren f2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

ZATERDAG 12 MEI a.s.

SIX-toernooi
SV Ratti
Opgave:

Tel. 1850 of 6755.

Oranjebollen NU 3.25
Koninginnerol NU 7.25
Oranje Sinaasgebak

i on
NU l .̂ 7U per stuk

Oranjesoesen of
Tompoucen
ehaien 5 betalen

Z o ' n aanbieding vindt u a l leen nog maar bij

WARME BAKKER

PLAAT
BAKT HETVOOR U

TELEFOON 1373

OPERATON FWÊNDSHf

LAAT UW AUTO
WASSEN!

A.S. ZATERDAG 28 APRIL

v.a. 9 uur op het parkeerterrein
naast café Eskes. Voor slechts

1 tientje wassen en zuigen!

A.s. zondag HALF DRIE
de voetbalwedstrijd

Vorden - Silvolde
(sportpark Oude Zutphenseweg)

De laatste THUISWEDSTRIJD
van het seizoen l

Zal Vorden alsnog promoveren naar de KNVB ?



Wij zijn blij en dankbaar met
de geboorte van onze dochter
en ons zusje

Emmy
Herman, Ansje,
Marjolein en
Tim Vrielink

21 april 1990
het Vogelbosje 8
7251 CAVorden

Met dankbaarheid en grote
vreugde geven wij U kennis
van de geboorte van onze
zoon en broertje

Gerrit-Dinand Matthijs

Wij noemen hem

Matthijs
Marinus, Annie en
Remco Eskes

17 april 1990
Hoetinkhof116
7251 WE Vorden

Graag bellen voor bezoek:
tel. 1911.

Wij zijn dankbaar en blij met
de geboorte van onze zoon en
broertje

ALBERTUS GERARDUS

Wij noemen hem

Bart
Arnold Stokman
Maurien Stokman-

Kaldenhoven
Elodie
Th ijs

24 april 1990
Waarlerweg 1
7251 NE Vorden

Het Vordens
Dameskoor

dankt een ieder voor het
kopen van de appeltaarten.

Het was geweldig!

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meerf 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• TE KOOP:
diepvries/opzetkast, 501.
Tel. 2056.

• TE HUUR EN TE KOOP:
Te huur: vakantiewoning in stil
dorp opTholen (Zeeland), v.a.
300,-inkl.
Te koop: tekentafel + mach.
500,-; elektr. tekensnijmach.
100,-; stalen burootje 50,-;
gras(motor)maaier 150,-;
keukenminigaskachel 50,-;
gebruikte vlechtmatten
(gratis). Tel. 05752-2223.

• TE KOOP:
21/z-zits bankje, gobelin bekl.,
ca. 2 jr. oud.
Tel. 05752-1909 (na 18.00
uur).

• GEVRAAGD:
goed kuil voer voor paarden.
B. Wagenvoort, Larenseweg.
Tel. 2340.

• TE HUUR GEVRAAGD:
woonhuis of boerderij voor
gezin (2 kind.) in Vorden of
omg.
Huurprijs ca. f 750,-, hoeft niet
op korte termijn.
Tel. 05752-3128 (na 20.00
uur).

• TE KOOP:
mountain bike, jongensfiets.
Tel. 05752-1464.

• GELEGENHEID tot het in-
scharen van vee.
Tel. 05752-2405.

• Gepensioneerde leraar
zoekt zit- en slaapkamer met
volledig pension en huiselijk
verkeer bij alleenwonende
protestantse vrouw. Verder-
gaande relatie niet uitgesloten.
Brieven onder nr. 4-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250 AA
Vorden.

PEDICURE

Annie Mokkink
Het Kerspel 22

Tel. 2056

Behandeling
volgens afspraak.
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**Zaterdag 5 mei zijn wij 40 jaar getrouwd.
Wij hopen dit met onze kinderen en klein- ~$~
kinderen maandag 7 mei te vieren.

Jan en Bertha Rossel-Bruil
Gelegenheid tot feliciteren op maandag 7
mei van 15.00-17.00 uur in zaal 'de Her-
berg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

mei 1990
Deldenseweg 6a
7251 PN Vorden
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Op woensdag 2 mei a.s. hoopt

L Silvold-Ellenkamp

haar 90ste verjaardag te vieren met kin-
deren, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren.

Gelegenheid tot feliciteren van 19.30 tot
22.00 uur in zaal 'De Herberg', Dorps-
straat 10 te Vorden.

april 1990
Raadhuisstraat 17

7251 AA Vorden

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven,
hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, groot- en
overgrootvader

Gijsbert Hendrikus Weekhout
ECHTGENOOT VAN JOHANNA GERDA WEEKHOUT-HENSELER

drager van de ere-medaille in zilver, verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau

op de leeftijd van 79 jaar.

Vorden: J.G. Weekhout-Henseler

Enschede: Gijs en Gerrie

Noordwijk: MiekeenHenk

Vorden: Joke en Gerrit

Klein- en achterkleinkinderen

21 april 1990
Hoetinkhof 6
7251 XN Vorden

Liever geen bezoek aan huis.

Mijn man en onze vader is opgebaard in het uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, waar
woensdag 25 april van 20.00 - 20.30 uur gelegenheid
is tot afscheidnemen, en tekenen van het condolean-
ceregister.

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag
26 april om 14.30 uur in aula II van het crematorium te
Dieren.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in
de ontvangkamer van het crematorium. Vertrek vanaf
Hoetinkhof 6 om 13.45 uur.

Na een welbesteed leven vol liefde en zorg voor ons
allen is van ons heengegaan onze lieve moeder en
oma

J.M. Bouwmeester-Gotink
WED. VAN H. BOUWMEESTER

op de leeftijd van 85 jaar.

Vierakker: J.E.A. Hissink-Bouwmeester
H.J. Hissink
Henk en Johanna
Eric en Hilde
Hans

Warnsveld: A.W. v.d. Kooi-Bouwmeester
J.S.v.d. Kooi
Thea en Bennie

7233 PA Vierakker
23 april 1990
Yzerhorst 4

De teraardebestelling zal plaatsvinden op vrijdag 27
april om ca. 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats
te Warnsveld.

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen don-
derdagavond 26 april van 19.30 tot 20.00 uur in het
mortuarium van het Nieuwe Spittaal.

UIWAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

$

X

zonder meer 'n zorg minder

Monuta regelt en verzorgt de uitvaart
ook in uw woonplaats

06-8 21 22 40
Dag en nacht bereikbaar

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, na een werk-
zaam leven, toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan onze lieve vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader

Bernard te Kamp
WEDUWNAAR VAN HENDRIKA HILFERINK

op de leeftijd van 86 jaar.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Vordrn,21 april 1990
De Bongerd 26

Correspondentie-adres:
G.H. Stegeman-te Kamp
Van Heeckerenlaan 14
7261 WV Ruurlo

Gelegenheid tot condoleren en afscheidnemen
woensdag 25 april van 19.00 - 19.30 uur in het uit-
vaartcentrum 'Monuta', Het Jebbink 4a te Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden donderdag 26
april a.s. om 11.30 uur in bovengenoemd uitvaartcen-
trum.

Aansluitend zal om 13.00 uur de begrafenis plaatsvin-
den op de Algemene Begraafplaats aan de Loolaan te
Doetinchem.

Onze winkel is wegens
vakantie

GESLOTEN
van

l mei t/ m 4 mei

Uw adres voor electrische-
huishoudelijke apparaten en

verlichting.

DEKKER-Electro B.V.
Vorden

Let op de aanbiedingen met
Ook hiermee spaart U voor die gratis bis bal.

Voor het weekendrecept:

Varkensoesters

100 GRAM 1,79

Dinsdag:

Verse Worst
500 GRAM 4,98

Hamlappen
500 GRAM 5,98

Woensdag:

Gehakt h.o.h.
500 GRAM 4,98

Rundergehakt
500 GRAM 5,98

*//*», SPEOAI;
Koninginne-
medaillon

100 GRAM 1,85

Dit weekend EXTRA
voordelig:

Shoarma-
vlees

100 GRAM 1,69

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 - Vorden

Tel. 05752-1321

De Keurslager
.Verstand van

lekker vlees

GEMEENTE
VORDEN

W I J N H U I S V O R D E N

presenteert

OPRUIMING RESTANT PARTIJTJES

WIJN
met fikse korting tot !3\J /O

Burgemeester Galleestraat 12 Telefoon 05752-1391

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de raad van de gemeente Vorden in zijn
openbare vergadering van 17 april 1990 heeft beslo-
ten om:
— de voorrangssituatie van de Almenseweg door te
trekken op de Burgemeester Galleestraat tot - over de
spoorwegovergang - na de kruising met de Zuivelhof
middels plaatsing van borden zoals opgenomen in
bijlage II van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens.

Vorden ,26 april 1990,
xf

Burgemeester er vethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Woensdag 25 april

Voorlichtingsavond
Natuurvoeding
honingpollen

in Hotel Bloemendaal
STATIONSWEG 24-VORDEN

SPREKER DHR. BERGSMA VAN PRO NATURAE
UITTILBURG

AANVANG 20.15 UUR.

In de krant van vorige week stond donderdagavond
25 april; dit moet zijn woensdagavond 25 april.

In verband met Dodenherdenking op vrijdag 4 mei
wordt de

AVOND-
OPENSTELLING
verplaatst naar

DONDERDAG 3 MEI

De gezamenlijke banken van Vorden

Een vertrouwd adres voor uw laatste groet

Goed en netjes verzorgde
rouwbloemstukken en grafkransen

Zutphenseweg 5
7251 DG Vorden
Tel. 05752-1304

Oranjevereniging
Vorden

ZATERDAG 28 APRIL
20.00 uur in het Dorpscentrum

ACHTERHOEKSE AVOND
REVUE JONG GELRE

(zie programmaboekje)

Daar wij veel bezoek verwachten kunt u vanaf 24 april kaarten
ophalen bij de Amrobank.
Óók voor leden de gratis kaarten.
Zo bent u zeker van uw plaats, want vol is vol.

Zaal open: 19.30 uur.

J



METAA1WARENFABRIEK

GOMA B. V. Metaalwarenfabriek is
een onderneming die zich beweegt
op het gebied van de toelevering
van halffabrikaten en komplete
eindprodukten. Deze produkten
worden in hoofdzaak vervaardigd
uit plaat- of bandstaai.
De fabricage vindt plaats op
moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot
middelgrote series) waarbij in de
ontwerpfase reeds gebruik
gemaakt wordt van een CAD/CAM
computer.
Voor de grote series wordt gebruik
gemaakt van eigen ontwikkelde en
gefabriceerde stempels of
speciaalmachines.
GOMA B. V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo
(Gld.).

Belangstellenden worden verzocht
hun schriftelijke sollicitaties met
vermelding van opleiding en
ervaring te richten aan:

GOMA B.V.
Metaalwarenfabriek
t.a.v. de heer A. Abbink
Postbus 8 - 7255 ZG Hengelo (Gld.)
Tel. 05753-2710

Wegens toegenomen werkzaamheden is er in onze produktie-
afdeling plaats voor enkele

enthousiaste
medewerkers m/v

De werkzaamheden variëren uit het knippen, ponsen, kanten, punt-
en CO2-lassen en montage van band- en plaatmateriaal en worden
gedeeltelijk in ploegendienst verricht.

Belangstellenden met een opleiding op LTS-niveau of ervaring op
het gebied van plaatbewerking genieten de voorkeur, hoewel dit
geen vereiste is.

Naast een prettige werksfeer bieden wij u uitstekende primaire en
secundaire arbeidsvoorwaarden alsmede ontplooiingsmogelijkhe-
den door aanvullende funktie-opleidingen.

Laat uw cv-ketel u deze
winter in de kou staan?

Een centrale verwarmingsketel slijt
en gaat langzamerhand méér kosten,
net als een auto.
Hij wordt ook langzamerhand wat
onveiliger en minder comfortabel.
Uw ketel raakt op, al is hij niet stuk.
Maar hoe merkt u dat uw ketel aan
vervanging toe is? Ontdek het zelf.

Check nü uw cv!
• Maakt uw cv steeds meer lawaai?

• Wordt uw gasrekening steeds hoger?
• Moet u meer dan twee keer per jaar bijvullen?

• Duurt het lang voordat de kamers op temperatuur zijn?
• Ruikt u gaslucht bij de cv-ketel?

• Zit er roet op de cv-ketel?

Beantwoordt u één of meer vragen met 'ja'? Dan wordt het
tijd eens aan vervanging te denken. Want de huidige gene-
ratie cv-ketels biedt veel meer comfort bij een veel lager
gasverbruik dan een ketel van tien jaar terug. Dat extra
comfort heeft u snel terugverdiend.

Centrale Verwarmingshow.
Kom kijken op 27 en 28 april

bij café-restaurant 'de Boggelaar' in Warnsveld.
OPENINGSTIJDEN:

vrijdag van 16-22 uur / zaterdag van 10-16 uur

Wij demonstreren u die dag een groot aantal
verwarmingssystemen.

Zo'n collectie zult u niet gauw weer eens bij elkaar kunnen zien.
Of heeft u liever dat wij bij u komen kijken? Ook dat kan.
Bel voor een geheel vrijblijvende en kosteloze inspectie:

Tempelmans Plat & Zn.
INSTALLATIEBEDRIJF

Breegraven 20 - Warnsveld - Telefoon 23949

Uw NBvA
verzekeringsadviseur..,
die ken je tenminste.

Als het om verzekeringen gaat, dan wilt u
zeker weten dat het goed zit. Uw huis en
haard, uw gezin, uw pensioen, het zijn allemaal
zaken waarvoor u zo min mogelijk risico
neemt. U wilt daar in alle rust en vertrouwen over
praten. Vandaar dat u kiest voor een
verzekeringsadviseur bij wie u zich thuis voelt.

Informeer eens bij ons. Als NBvA-
verzekeringsadviseur zijn wij bij uitstek kenner
van de verzekeringsmarkt. Ook de overige
financiëledienstverleningisjfcoede handen. Wij
adviseren altijd uit het aanMB van een
groot aantal maatschappijen.

Daarbij staan uw wensen en mogelijkhe-
den centraal. Heeft u daarna nog vragen?
U kunt altijd bij ons terecj^Zeker als er een
schade is. Dan weet u pas ̂ Pprettig het
is dat wij in de buurt zijn.

IDNBM4
ra n s se n
uauckhart

Assurantiekantoor

verzekeringen - pensioenen - hypotheken - financieringen

Postbus 24 - 7250 AA Vorden - Telefoon 05J&2 - 1460

dat elk huis op tijd
geschilderd moet worden.

Is Uw huis dit jaar aan
een onderhoudsbeurt toe?

6e/ ons dan voor een
vrijblijvende prijsopgave.

Lankhorsterstraat 12, 7234 SR Wichmond. Tel. 05754-842

SEEGERS
Zomerweg 21 - DREMPT
Tel. 08334-72722

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw
schade reparatie,
schade-taxatie, APK,
laswerk

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

WEIGHT WATCHERS
verantwoord afslanken

nu ook in Vorden

elke woensdag 18.30 uur
Dorpscentrum

(ingang via parkeerplaats)

/, ^*£&*: \-tfii*1.
&**£&>*

***"T ALTIJD AKTUEEL
IN JONGE BETAALBARE MODE

W A A R D E B O N
Tegen inlevering van deze waardebon ontvangt U

G R A T I S 15 GULDEN KONTANT TERUG
Bij aankoop van onderstaande niet-afgeprijsde artikelen

DAMES BLOUSES
op alle blouses met lange mouw
in vele modellen en dessins
ontvangt U deze week

15.- kontant terug

SWEATERS
voor dames en heren in uni of met dessin
zoek maar uit
deze week ontvangt U

15.- kontant terug

SPIJKERBROEKEN
op alle volwassen black denim broeken
in standaard of uitgewerkt model
geven wij deze week

75.- kontant terug

TRUIEN
voor dames en heren in jacquard en uni
zoek maar uit
deze week geven wij

15.- kontant terug

Katoenen JEANS PANTALONS
in volwassen maten, diverse bandplooimodellen
zoek maar uit
deze week geven wij

75.- kontant terug

Katoenen HEREN KOLBERTS
in 5 mooie voorjaarsgeuren
een prachtige kwaliteit
deze week geven wij

15.- kontant terug
Loop ev&vbinnen om te kijken, want het loont de moeite!

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag.

ZATERDAG 12 MEI a.s.

SIX-toernooi
SV Ratti
Opgave:

Tel. 1850 of 6755.

POSTDUIVEN-
VERENIGING

PV Vorden
houdt op 9 juni

GROTE
ROMMELMARKT

op het Marktplein

Heeft u nog spulletjes voor
ons? U belt, wij halen het op!

Tel. 1871/2068.

Video- en
tv-reparatie

REPARATIEBEDRIJF

DE KLERK
Albert Cuypstraat 27

7204 BP Zutphen
Telefoon 05750-16977

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

SPAARHYPOTHEEK
De voordeligste is een

optelsom van rente en te
betalen premie.

Vraag een gratis offerte.

Natuurlijk bij
Wenzel Spellbrink

Winterswijk:
05430-18585

Ruurlo:
05735-2136

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Wij steken al onze
energie in een energiezuinige

installatie
INSTALLATIEBEDRIJF

Q.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 Wichmond Telefoon 05754-755 - Laarstraat 61 Zutphen Telefoon 05750-18383

Landlustweg 32 Steenderen Telefoon 05755-2071

Jubileumaanbieding.
waaronder:

Audi 80 CC 1600, antracietmet 1986
Audi 80 CS 1.8, blauw met 1985
VW Golf CL 1.6, beige met 1985
VWGolfCL1.6,5-drs.,wit 1985
VW Golf 1.6 Sport, 5-drs., wit 1987
VW Golf C 1300, beige met 1984
VW Jetta Sportief 1.6, LPG, wit 1987
VW Jetta 1300,2-drs., atlasgrijs 1986
VW Jetta 1.6 CL, blauw 1985
VW Jetta C diesel 4 + E,
4-drs. grijs met 1984
VW Jetta 1.6 CL -f- LPG 1984
VW Jetta CL diesel, 4-drs., polarsilber 1985
VW Polo Coupé 1.3 Sprinter, rood 1986
VW Passat Variant diesel,
5-bak, blauw met 1987

V-A-G

VW Passat 1.6 CL Variant,
tingrijs met., 45.000 km 1987
VW Santana CX diesel, groen met 1985
Citroen Visa 11 RE, rood 1987
Citroen BX 1.6 TRi, blauw met 1987
Skoda 120 L, rood 1986
Alfa 33 1300, rood : 1986

Autobedrijf Huitink B.V.



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG
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Jubal
De muziekverenigingjubal geeft op 28
april haar jaarlijkse voorjaarsuitvoe-
ring. De avond wordt gehouden in het
Ludgerusgebouw te Vierakker waar
iedereen van harte welkom is. Voor de
pauze zullen enkele muziekale num-
mers door Jubal ten gehoren worden
gebracht. Na de pauze zal er gelegen-
heid zijn voor het maken van een dans-
je-

Gezelligheidsrit
Het Oranjecomité te Wichmond heeft
op 'W april 's middags een gezellig-
heidsrit georganiseerd voor alle leeftij-
den. De rit die per fiets gereden wordt,
zal door de mooie natuur van Wich-
mond en Vorden verreden worden.

Men kan zich hiervoor opgeven bij
Café 'De Olde kriet' te Wichmond. Alle
deelnemers ontvangen na afloop een
blijvende herinnering.

Lampion optocht
Jubal
Op 30 april 's avonds heeft de muziek-
verenigingjubal een lampion optocht
georganiseerd. De optocht start bij het
Ludgerus gebouw en wordt opgeluis-
terd met muziek van Jubal. Aan deze
optocht kan iedereen deelnemen.

4 mei Herdenking
Vierakker-
Wichmond
De 4 mei herdenking begint 's avonds
meteen stille tocht vanaf de Herv. Kerk
in Wichmond, vanwaar gaat men naar
de Algemene begraafplaats waar de
twee minuten stilte wordt gehouden.
Hierna gaat men gezamenlijk terug
naarde Herv. Kerk voor een korte over-
denking.

Mensen die de tocht niet mee kunnen
maken, worden verzocht bij de be-
graafplaats te zijn om van daar af de
herdenking verder bij te wonen.

Opbrengst kollekte
De kollekte van de Ned. Hartstichting
in de gemeente Vorden heeft een be-
drag van f 4803,15 opgebracht. Alle
gevers en geefsters hiervoor hartelijk
bedankt. Ook de kollektanten, leden
van Carnavalsvereniging De Deurdrea-
jers.

VanGogh Spaarcertificaat;
fl. 50Q-

hebben een
meesterlijke

spaar vorm voor de
echte liefhebber.

VAN GOGH SPAARCERTIFICAAT

R I - N T l - N U :

Ter gelegenheid van hot Van Gogh-jaar geett ck- Spaarbank oen uniek spaarcertiHcaat

uit: hot Van Go^h Spaarcertificaat. Dit spaarcertificaat heek een looptijd van een jaar

en is verkrijgbaar in coupures van f. r > ( ) ( ) , - , t. ! . ( ) ( ) ( ) , - en t. 2 .M)( ) , - . Na een j aa r ontvangt u

u\v inle^, plus ele opgebouwde rente retour. Ken rente die maar Helst ( ) ,25>"n hoger ligt

dan de rente op een vergelijkbare Deposito Rekening met een looptijd van e-en jaar .

De echte kunstliefhebber verrassen \v i j bovendien met prachtige reprodufcties
van werken van Van Gogh. Voor iedere ingelegde 500 gulden ontvangt u er een, met

een maximum van vier en uiteraard /olang de voorraad strekt. Voor

meer in format ie bent u van harte welkom bij de Spaarbank. _^„^_»_
ivnu-u i j / iumiyn voorbehouden A

De Bondsspaarbank doet meer
voor creatieve spaarders. spaarbank

Zwem- en Polodub Vorden '64

Inkomsten fors gedaald
wDe zwem- en poloclub Vorden '64 heeft <;en uitermate slecht fi-

nancieel jaar achter de rug. Tijdens de jaarvergadering maakte
penningmeester B. Oonk bekend dat de inkomsten met maar
liefst 5000 gulden zijn gedaald!
In de eerste plaats werd een flink be-
drag misgelopen doordat er in het
clubblad geen advertenties meer waren
opgenomen. Ruim een jaar geleden
waren er nl. plannen in de maak om in
Vorden een clubblad uit te geven met
daarin voor elke sportvereniging een
aantal pagina's voor hun eigen speci-
fieke sportnieuws. De plaatselijke mid-
denstand toonde zich een groot voor-

stander want op deze manier zouden
de advertenties 'gebundeld' kunnen
worden. Aan de Vordense Sport Fede-
ratie was onder meer de taak toebe-
deeld een en ander te realiseren. Maar
helaas, de V.S.F, is inmiddels ter ziele
en of er in de toekomst nog een Vor-
dens clubblad zal verschijnen blijft een
groot vraagteken.
Feit is dat de zwem- en poloclub Vor-

Jim Heersink Haannode
drastisch verbouwd

Het interieur van kapsalon Jim Heersink Haannode Vorden heeft een aantal ingrijpende
wijzigingen ondergaan en is daarmee onherkenbaar veranderd.
Interieur-ontwerpen Giovanni Casan-
der heeft voor de inrichting van kapsa-
lon Jim Heersink zijn inspiratie geput
uit de klassieke oudheid.
Griekse en Romeinse elementen zijn
tot een geheel verwerkt en warme aard-
tinten zorgen voor een eigentijdse, ge-
zellige atmosfeer. Ongebruikelijke ma-
terialen en speciale decoratie-technie-
ken geven de ruimte een unieke aan-

blik, die duidelijk tot geen enkele stan-
daard is terug te brengen.
Jim Heersink mocht inmiddels de eer-
ste klanten in de nieuwe situatie ont-
vangen en was zichtbaar gelukkig met
de lovende reakties.
Zaterdag 21 april hield kapsalon Jim
Heersink Haarmode 'Open Huis'.
Iedereen was welkom om het pand van
binnen te bekijken. Een clown met bal-

lonnen en Romeinse legionnairs lie-
pen door Vorden om de aandacht op
de zaak te vestigen.
Naast het welslagen van de verbouwing
viert kapsalon Jim Heersink Haarmode
tevens het feit, dat de heer Heersink sr.
precies 45 jaar geleden met de salon
startte. Reden te meer om eens een
kijkje te komen nemen en het nieuwe
interieur te bewonderen.

den '64 inmiddels een illusie armer is!
Voorts had deze vereniging pech dat
tijdens de Pretty Markt (waarop de club
financieel drijft) het water bij bakken
uit de hemel viel. Voeg < l.^Lij een da-
ling van het ledental (du^phder sub-
sidie van de gemeente) en het bedrag
van 5000 gulden is verklaard.
Voorzitter Arjan Mengerink stelde tij-
dens de vergadering dat de zwem- en
poloclub beslist niet bij dd|fctken gaat
neerzitten. ^r
Zo zal de vereniging tijdens de zwem-
vierdaagseop 19, 20, 21 en 22 juni nog
meer aandacht aan het randgebeuren
gaan schenken om er zodoende in fi-
nancieel opzicht beter van te worden.
Ook zal de pretty Markt op zaterdag 7
juli grootser worden opgezet. Op de
braderie is men tevens van de partij,
terwijl getracht zal worden weer adver-
teerders voor het clubblad te werven.
Tijdens de bestuursverkiezing werden
de aftredende leden B. Oonk, Marion
Rothman en Rini Teunissen herkozen.
Marieke Velhorst stelde zich niet meer
herkiesbaar. Haar plaats zal door H.
Berenpas worden ingenomen.

Jong Gelre wint
cabaretwedstrijd
Jong Gelre Vorden heeft zaterdag 21
april in de Klok in Dieren de procincia-
le culturele wedstrijd gewonnen. 'De
groep stak met kop en schouders bo-
ven de rest uit', zei de jury na afloop
van de wedstrijd, waaraan zeven groe-
pen meededen. De Vordense afdeling
won twee weken geleden al de regiona-
le wedstrijd en mag nu net als vorigjaar
Gelderland vertegenwoordigen op de
landelijke wedstrijd, die op 19 mei
wordt gehouden in Leusden (Utrecht).

De groep bracht onder leiding van Erik
Knoef een door hem geschreven stuk
op de planken rond het jaarthema van
het Algemeen Plattelands Jongeren
Werk (APJW), 'Prat op plat'. Afgewis-
seld met liedjes werden problemen be-
licht, die kunnen ontstaan door ver-
schillend taalgebruik (Nederlands en
dialect). De Vordense cabaretgroep
bestaat uit: Erik Knoef, Karin Boers,
Andre Knoef, Gerrit Regelink, Yvonne
Boers en Henriet Fokkink.

De Vordense afdeling kreeg tijdens de
provinciale ledenvergadering ook nog
een beker voor de revue 'zo gao'w wie-
ter', die in november twee keer op de
planken is gebracht. De revue wordt za-
terdag 28 april nog een keer over het
voetlicht gebracht. Voor deze revue
kreeg Vorden de derde prijs. Ook bij
het uitreiken voor de jongerenprijs viel
Vorden met de neus in de boter. Sa-
men met Lochem kreeg de afd. een en-
velop voor de gedeelde derde plaats
van de GMvL, die voor deze prijs jaar-
lijks vijfhonderd gulden beschikbaar
stelt.

Wens Stichting Welzijn Ouderen in vervulling

22 Zitbanken in het dorp
Binnenkort zullen op de routes vanaf Villa Nuova, de Wehme en
het N.S. Station naar het centrum van het dorp in totaal 22 bank-
en worden geplaatst. De Stichting Welzijn Ouderen Vorden is
bijzonder verheugd dat daarmee een lang gekoesterde wens in
vervulling is gegaan.
Reeds geruime tijd geleden heeft de
Werkgroep Leefbaarheid Vorden ge-
tracht om in het dorp voldoende zit-
banken geplaatst te krijgen, waardooi
het voor minder validen en slecht ter
been zijnden mogelijk zou zijn, af en
toe te rusten.
De SWOV heeft dit initiatief overgeno-
men en heeft inmiddels bekend ge-
maakt dat er dankzij een gift van de
'Jan Hendrik Willem Pasman Stich-
ting' te Den Haag in totaal 22 banken
kunnen worden aangeschaft.

De eerste bank zal op donderdagmid-
dag 26 april officieel worden aanvaard

en aan de gemeente Vorden worden
overgedragen. In de loop van de daar-
na volgende weken zullen de overige
banken in Vorden worden geplaatst.
Bij de officiële overdracht zullen aan-
wezig zijn Mr. R.J.E.M. van Zinnitq
Bergmann als voorzitter van de 'Jan
Hendrik Willem Pasman Stichting', het
college van B & W van Vorden, het be-
stuur van de Werkgroep Leefbaarheid
en leden van de werkgroep Toeganke-
lijkheid van de/e Stichting.
Het gezelschap wordt in restaurant 'De
Rotonde' verwacht, waarna de eerste
bank op het grasveld aldaar in gebruik
z.al worden genomen.

Zeer geslaagd solistenfestival
Sursum Corda
Zaterdag 21 april jl. werd er in het Dorpscentrum een solistenfes-
tival gehouden in het kader van het 60-jarig jubileum van muziek-
vereniging Sursum Corda. Deze vereniging heeft onder de nam
SUCOVO 60 (Sursum Corda Vorden 60) een aantal aktiviteiten
op haar programma staan, waar dit solistenfestival er een van
was.
De middag werd geopend door de
voorzitter van de jubileumcommissie,
dhr. Wichers. Hij praatte tevens de 37
optredens aan elkaar. Er was een volle
zaal en majorettes, minirettes, leden
van het muziekkorps en van de drum-
band zetten dan ook graag hun beste
beentje voor.
Ze werden bekeken door het kritische
oog van de jury, bestaande uit dhr.
Franssen voor de muzikanten en slag-
werkers en mevr. Pelle voor de majoret-
tes en minirettes.
Het samen musiceren stond voorop;
toch gierden de zenuwen door de keel
bij de meesten, en was de spanning te
snijden bij de uitslag.

Ilona Lenselink en Mirjam Hoeksema,
de jongste deelneemster aan dit festi-
val, behaalden de meeste punten bij de
minirettes; op muziek van Adelita lie-
ten zij zien wat ze konden. Martine
Lenselink en Delia Beeftink werden
eerste bij de majorettes. Zij gaven een
fantastische show weg op de muziek
van 'What a feeling'. Bij de slagwerkers
was Cindy Zweverink degene die het
hoogste aantal punten behaalde. Op
de bells behaalde zij maar liefst 48
punten. Maar het klapstuk van de mid-
dag was toch wel Dick Boerstoel. Hij
bracht een schitterende trompetsolo

ten gehore en behaalde daarmee 54 Va
punt. (gemiddeld ongeveer een 9!).
Tijdens deze middag was er ook een
bandopname te beluisteren van het
concert van Sursum Corda met het
Vordens Mannenkoor in de R.K.-kerk
van 10 maart j 1. Deze band kon ook
besteld worden door belangstellenden.
Voor sommige leden van Sursum Cor-
da was het een dubbel geslaagde dag.
Een vijftal leden deed namelijk muziek-
examen. Ewout Hilferink, Iris Hols-
beeke, en Marleen Wichers slaagden
voor het A-examen, Suzanne Nijen-
huis voor het B-examen en Christiaan
Wichers zelfs voor het C-examen.
Marleen Wichers presteerde het zelfs
om met lof van de jury (minstens 54
punt) te slagen. Voor dit vijftal was het
dus een extra feestelijk getinte dag,
maar ook de andere leden van de mu-
ziekvereniging kunnen terugzien op
een zeer geslaagd solistenfestival. Ook
de mensen achter de schermen, Ber-
nard Wunderink en Jur Ooyman die
ervoor zorgden dat er stoelen en mu-
ziekstandaards klaarstonden wanneer
dat nodig was, Tony Lenselink en Dick
Boerstoel die ervoor zorgden dat dit
hele SUCOVO-gebeuren op de video-
band werd opgenomen, verdienen een
dikke pluim, want het was een geweldi-
ge middag.



GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat van-
af vrijdag 27 april 1990, gedurende één maand, ter
gemeentesecretarie, afdeling Ruimtelijke Ordening
c.a. (koetshuis) ter inzage liggen de door de gemeen-
teraad in zijn vergadering van 17 april 1990 ongewij-
zigd vastgestelde bestemmingsplannen:

— 'De Reehorst 1990' (uitbreiding aantal stacaravans
op camping);

-'Wildenborch 1990' (geeft voormalige school en
onderwijzerswoning een bestemming als burger-
woning);

- 'Buitengebied 1990, no. 1' (mogelijkheid voor silo's
tot een hoogte van 20 meter binnen bestemming
'Bijzondere Agrarische Bedrijven' in casu Lank-
horsterstraat 13 t/m 17).

Tegen genoemde plannen zijn geen bezwaren inge-
diend, zodat niemand gerechtigd is om hiertegen be-
zwaren in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Gel-
derland.

Vorden, 26 april 1990
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

waddenbrood
Fijn volkorentarwebrood

Zeven sterke punten
puur natuur van fijngemalen tarwe

gebakken zonder enige toevoeging
van vetten

•
snijdt gemakkelijk

•
lekker lang mals met behoud van

het broodaroma
•

bijzonder smakelijk en gezond
•

ook de kinderen vinden het lekker
brood

•
uitstekend in te vriezen

Bij inlevering
van de Waddenbroodzak

hebben wij een

Waddenrozijnbrood

voor u van 5.95 VOOF 4.95

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPHENSEWEG 18 - VORDEN - TEL1384

't winkeltje in vers brood en banket

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

Waddenbrood dagelijks
bij uw broodmaaltijd...

Vraag ernaar!

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

Achterhoekse Bolussen
met kaneel en suiker

DIT WEEKEND:

6 stuks voor %f*DU

't winkeltje in vers brood en banket

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

Grootse
tuinmeubelshow
Jazeker, Tuincentrum Vorden biedt u een ruime
collectie tuinmeubelen aan, waaronder de mer-
ken Hartman en Grosfilex. Niet te vergeten zijn
een aantal (hard)houten tuinbanken.
Dit alles staat uitgestald in een showroom van
maar liefst 250 m2 met vele aanbiedingen.
Komt u gerust en vrijblijvend een kijkje nemen.
U bent van harte welkom bij:

WORDEN
Ruurloseweg 65» Vorden Tel. 05752-3671

WEEKAANBIEDING!
U koopt deze week bij Tuincentrum Vorden:

Bemeste tuingrond
4 zakken 45 l slechts 10,-

.OËIDE ZOMERBLÖÊMEIM
KOMEN ER AAN!
De allereerste gei£iums

17,50bij Tuincentrum Vorden
10 stuks

BOVAG
RIJSCHOLEN

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL ,
HORSTMAN

De Eendracht 3-7251 GA Vorden
Telefoon 05752-1012

GEVRAAGD:

meisje
voor de bloemenverkoop

Weustenenk
RUURLO —Tel. 05735-2060
Bellen na 19.00 uur.

ZATERDAG 12 MEI a.s.

SIX-toernooi
SV Ratti
Opgave:

Tel. 1850 of 6755.

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

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg.galleestraat
36

Voorjaarsaanbiedingen!!!

25 - 50% korting
op onze
kinder-
mode

Modecentrum

Ruurlo

Vordense Ondernemersvereniging

In verband met komende feestdagen zijn
alle winkels:

maandag 30 april GESLOTEN

zaterdag 5 mei GESLOTEN

woensdag 2 mei GEHELE DAG OPEN

donderdag 3 mei KOOPAVOND
van 18.00-21.00 uur

vrijdag 4 mei GEEN KOOPAVOND

Vordense Ondernemersvereniging
Naar aanleiding van de gehouden
enquête zijn met ingang van vandaag
de openingstijden van de winkels iets
gewijzigd.

Tijdens de koopavonden zijn de
winkels doorlopend geopend van
18.00-21.00 uur.

Wie vtor het WK in balbezit wil zijn
gaat nu vast sparen.

Spaar stempels voor een gratis WK voetbal
AANBIEDINGEN:

Boterham- Gebraden
worst Gehakt

150 gram 1.39 150 gram 1.39

Sellerij Salade
150 gram 1.39

De ambachtelijke slagers:

RODENBURG VLOGMAN
DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TELEFOON 05752-1470

ZUTPHENSEWEG 16-VORDEN
TELEFOON 05752-1321

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.

Böïï Naam:

Adres:

Postcode + woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, tel. 05752-1010. Ook kunt u zich telefonisch opgeven.



Zo bont als het voorjaar
is onze kollektie

ZOMERROKKEN
Nieuwe modellen en kleuren vanaf

Ruurlo

Naast alles wat groeit en bloeit nu

Unieke Terracotta Show
voor Vorden en omgeving.

Woensdag 2 mei t/m vrijdag 4 mei geopend van
8.30 uur t/m 18.00 uur!

U kunt bij ons terecht voor aardewerk uit alle delen van de wereld, o.a.
Italië, Maleisië, Thailand, Spanje, Portugal, Duitsland, China etc.

Bloembinderij Kwekerij Vorden
Zutphenseweg 64 - Tel. 05752-1508 - Fax 05752-3070

Gevrij ding s bal
of 5 mei

Aanvang 20.00 uur.
fttet muzifyfe medewerking van

de jaren 60-70

js 7.50 p.p.
itternapjes

Café-restaurant Kegel-
en Zalencentrum <V

"de Boggelaar" i. ..H
Vordenseweg 32

7231 PC Warnsveld
tel. 05752-1426

fam. Wortelboer

Vele BRUIDSTAARTEN werden
deze weken weer afgeleverd, want
juist op die ene dag moet het iets

bijzonders zijn.

Bijvoorbeeld onze

Witte Bruidstaart
Zie voor andere modellen vrijblijvend

ons taarteninfoboek.

Bakkerij KREUNEN
HENGELO (Gld.) — Tel. 05753-1474

De zaak voor mensen met smaak!

ORANJEFEEST EN [N

PROGRAMMA:
maandag 30 april:

's avonds:

zaterdag 5 mei:

van 8.30-12.00 uur: koffie en oranjegebak f 3,-
café: vanaf 10.00 uur: HANSKA DUO
zaal: vanaf 15.00 uur: dans- en showorkest
LIBERTY (gratis toegang)

café: vanaf 20.00 uur: HANSKA DUO
zaal: vanaf 21.00 uur: LIBERTY
entree f 7,50 (toegang 16 jaar)
KAARTEN IN VOORVERKOOP

zaal: vanaf 20.30 uur:
dansavond voor jong en oud met het showorkest
OMEGA SHOWBAND
entree f 7,50

SAtON >MARIANNB<
VOORJ AARS AANBIEDING!

Laat uw onderbenen eens harsen,
want de kousen gaan weer uit!

Normale prijs f 32,50 nu voor l L\J f—
Deze aanbieding is geldig van: l mei t/m 12 mei.

erkend Anbos-schoonheidsspeciali* 11 •

dinsdag t/ m zaterdag: behandeling volgens afspraak, maandags gesloten
DORPSSTRAAT 30a — VORDEN — TEL.: 05752-2033 of 3367

-
METEROPNAME
GAS
IN DE GEMEENTE
VORDEN

In de periode van 17 april
t/m 14 mei worden de meter-
standen opgenomen.
In het verleden kwam de
meteropnemer in de eerste
week van de opnamemaand.
Doordat we vanaf heden voor
de meteropname gebruik
gaan maken van draagbare
computers, vindt deze opname
gespreid plaats gedurende
een periode van ongeveer vier
weken.
We kunnen dus niet precies
zeggen wanneer we bij u aan
de deur komen. In ieder geval
op werkdagen tussen 8 uur
's morgens en 8 uur 's avonds.
Mochten we u niet thuis tref-
fen, dan doen we een kaartje
bij u in de brievenbus, waarna
wij u nog eens zullen
bezoeken.
Wel verzoeken wij u er voor te
zorgen, dat de meter(s) goed
bereikbaar is (zijn).

NV GAMOG
Gasmaatschappij
Gelderland.
Vestiging
Hengelo (Gld.):
05753-1966.

Ontdek de
franje van Oranje

Voor alle Oranje-klanten heeft De Echte Bakker
iets heerlijks in petto. In alle soorten en smaken.

Leve Oranje! En De Echte Bakker.

ONTDEK DE ECHTE BAKKER, ECHT,.. JE PROEFT T

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

Voor ai uljj^odgieterswerk,
Lood- zink- en platdakbedekkingen.

Sanitaire- en verwarmingsinstallaties

Erkend gas wK waterinstallateur

Fa. Wiltink
Het Hoge 20 Vorden, Tel. 1656

GEVRAAGD:
ENKELE PARTTIMERS VOOR DOOR DE WEEK EN
IN HET WEEKEND

Koninginnedag-Bierdag
VANAF 14.00-17.00 UUR BIER VOOR 1 PIEK

En maak gebruik van ons KONINGINNEMENU
(schnitzel, karbonade, halve haan) VOOR F 12,50

L£TOP: VANAF 1 MEI ZUN WE DINSDAGS WEER GEOPEND!

Gert en Angelique Jacobs

Dorpsstraat 8a - Vorden - Tel. 05752 - 3487

Sfeervolle leuke zaal voor
bruiloften en partijen.
De prijzen zullen u meevallen.

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
VORDEN
Telefoon 6634

ÖOOOOOOO-

VOETCOMFORT VAN SMITS

kom vrijblijvend passen bij:

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

l Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Dit jaar weer volop
planten voor uw tuin!

Geraniums 2,25
10 stuks ZU,—

Fuchsia's 2,50
Stamfuchsia's vanaf 7,50
Perkplanten 30,40 en 70 et

2 zakken AU,""
Gedroogde koemest, tuinzaden,
pootaardappelen, gazonzaad,
haagconiferen van 7,- tot 13,-

Kwekerij TIELTJES
Halseweg 43a - HALLE - Tel. 08343-1530

Discotheek Invention - Concordia
RAADHUISSTRAAT 36 HENGELO GELDERLAND TEL. 05753-1461

Een extra lang weekend voor jou
zaterdag 28 april

DISCO IN TOWN

zondag 29 april
VERONICA'S TOP 40

GEPRESENTEERD DOOR DJ. RONNIE

maandag 30 april
DANSEN MET TOP-ORKEST

BOULEVARD
TOT ZIENS IN DISCOTHEEK INVENTION-CONCORDIA



30 april 1990
81e verjaardag van H.K.H. Prinses Juliana

51e verjaardag van Mr. P ie t er van Vollenhoven
De viering van de 52e verjaardag van

Hare Majesteit Koningin Beatrix.

100 jaar vrouwen op de troon

Duitse inval 50 jaar geleden
10 mei 1940 is één van de gedenkwaardige data in onze vaderlandse
geschiedenis. Op die dag, 's nachts om 3.55 uur, vielen de Duitse
troepen zonder oorlogsverklaring Nederland binnen. Ook België en
Frankrijk werden door het Duitse geweld overrompeld. Het Neder-
landse leger moest al spoedig wijken voor de Duitse overmacht, die
vooral in de lucht superieur was. Vier dagen later capituleerden onze
strijdkrachten voor deze overmacht van Hitlers troepen, alleen de
verdediging van de Zeeuwse eilanden zou nog enkele dagen duren.
Het dramatische dieptepunt van deze korte oorlog was de luchtaanval
van de Duitsers op havenstad Rotterdam (14 mei 1940), waarbij het
oude centrum van deze stad geheel in vlammen opging en 80.000
mensen dakloos werden. Consequentie van de Duitse inval was ook
dat op zondag 12 mei Prinses Juliana en Prins Bernhard en hun twee
dochters per schip naar Engeland werden overgebracht, een dag later
gevolgd door Koningin Wilhelmina. Nederland zou bijna vijf jaar bezet
blijven door de Duitsers.

GEVECHTEN DUURDEN MAAR ENKELE DAGEN

DE Tweede Wereldoorlog was in feite
al op 1 september 1939 begonnen.
Toen vielen de Duitse troepen Polen
binnen. Enkele maanden later werden
Denemarken en Noorwegen bezet.
Sindsdien leefden Nederland, België
en Frankrijk in grote angst om ook
door de Duitse troepen te worden
overvallen. Op 10 mei 1940 was het
inderdaad zover.

Hoewel de Duitse aanval om 3.55 uur
begon, waren in de uren daarvoor
Duitse vliegtuigen al druk bezig ge-
weest om de Nederlandse afweer op
doeltreffende wijze te ontregelen.
Vliegvelden werden gebombardeerd
en in de zeegaten werden magnetische
mijnen geworpen. De aanval van de
Duitsers verliep razendsnel. Op de eer-
ste dag waren de provincies Gronin-
gen en Drente geheel in Duitse han-
den. Langs het Winschoterdiep in Gro-
ningen rukten duizenden Duitse solda-
ten het noorden van het land binnen.
Maar ook elders maakten de Duitsers
snelle vorderingen. Zuid-Limburg had
nauwelijks verweer tegen de Duitse
overmacht. De IJssel werd op drie
plaatsen overschreden en ook de Maas
was door de troepen van Hitler gefor-
ceerd, die op deze manier konden op-
rukken naar de Peel-Raamstelling.
In de lucht konden de Nederlanders
het in het geheel niet tegen de Duitsers
bolwerken. De Nederlandse lucht-
strijdkrachten beschikten op de dag
dat de oorlog begon over 121 opera-
tionele vliegtuigen van het leger en 43
soortgelijke vliegtuigen van de marine.
Maar gedurende de eerste uren van de
oorlog was al bijna de helft van deze
vliegtuigen vernietigd. De Duitsers
pakten in de nacht van de 10e mei de
zaken zeer rigoureus aan door lucht-
aanvallen op diverse Nederlandse
vliegvelden (Ockenburg, Valkenburg,
Ypenburg en Waalhaven). De Neder-
landers verloren 62 toestellen door
deze bombardementen. De overgeble-
ven toestellen konden worden ingezet,
maar dat waren er onvoldoende om op

de duur de Duitse overmacht te kun-
nen pareren.

Rotterdam
DE Duitsers speelden het lugubere
oorlogsspel buitengewoon geraffi-
neerd. Terwijl hun troepen op vele
plaatsen de grens overschreden, land-
den Duitse luchtlandingstroepen in het
hart van Nederland, dus in de Rand-
stad Holland, 's Nachts om 4.00 uur (10
mei) werden de bruggen van de Moer-
dijk gebombardeerd en kort daarna
zette een bataljon Duitse luchtlan-
dingstroepen daar voet aan wal. Bij
Dordrecht gebeurde hetzelfde. Tegen
de avond van de 10e mei was de rivier-
overgang in deze stad in handen van
de vijand. Rond Den Haag werden
Duitse parachutisten neergelaten met
de opdracht de residentie te bezetten
en de Nederlandse regering gevangen
te nemen.
Bij de vliegvelden romdom Den Haag
(bijvoorbeeld Ockenburg) werden felle
gevechten geleverd. De Duitsers had-
den het hier moeilijk, maar kregen
steun van troepen, die waren geland
op het strand, indeduinen bij Kijkduin
en op Waalhaven.

Te land maakten de Duitsers onder-
tussen snel vorderingen. Op de 11e
mei bereikten zij de kust van het Us-
selmeer en zuidelijker wisten zij de
voorpostenstrook vóór de Grebbeberg
te veroveren. Het Duitse aanvalsplan
ging ervan uit om Nederland snel te
bezetten, waardoor een deel van de
Duitse troepen vrijkwam om in België
en Frankrijk te assisteren. Om Neder-
land zo snel mogelijk op de knieën te
krijgen werd besloten om Rotterdam
plat te bombarderen. De militaire com-
mandant van Rotterdam ontving op 14
mei, 's ochtends om 10.30 uur een ul-
timatum tot overgave van de Duitsers.
Zou dit niet ingewilligd worden, dan
zou Rotterdam in vlammen opgaan.
Terwijl in de top van het Nederlandse
leger nog over dit ultimatum werd on-
derhandeld, gingen de Duitsers tot de

aanval over. De oude binnenstad van
Rotterdam was hun doelwit. Ongeveer
40 HeinkelsJ^nmenwerpers veran-
derden het dlJn-urn van de havenstad
in korte tijd in een enorme vuurzee.
De ravage was enorm. Van het trotse
centrum van Rotterdam bleef vrijwel
niets over. Ruim 20.000 huizen werden
totaal vernie^Ber vielen bijna 900 do-
den en meeWwn 80.000 mensen wer-
den dakloos. Ondertussen dreigden de
Duitsers om eenzelfde aanval op Ui-
trecht te ondernemen. De Nederlandse
legerleiding onder bevel van generaal
Winkelman besloot daarom de strijd te
staken.
Op 15 mei werd het capitulatieverdrag
getekend. Alleen in Zeeland ging de
strijd enkele dagen door, om precies te
zijn tot 17 mei. De Nederlandse bevol-
king reageerde geschokt op de ge-
beurtenissen. Vooral de vernietiging
van het centrum van Rotterdam hield
de gemoederen bezig. Het militair no-
deloze bombardement op deze stad
was het beste bewijs dat de Duitsers
volstrekt immoreel te werk gingen en
zich aan het sparen van mensenlevens
niets gelegen lieten liggen. Hoe erg het
de komende vijf jaar in bezet Neder-
land zou worden, dat kon het overgrote
deel van de Nederlandse bevolking op
dat moment nog niet bevroeden.

Koninklijke familie
DE koninklijke familie liep uiteraard di-
rect gevaar, toen de Duitsers binnen-
vielen. Besloten werd dat eerst Prinses
Juliana en Prins Bernhard met hun
twee dochters (Beatrix en Irene) het
land zouden verlaten. Een poging om
deze evacuatie al op de 10e mei te laten
verlopen, mislukte omdat de reis van
Den Haag naar Umuiden te gevaarlijk
werd geacht wegens aanwezigheid van
Duitse landingstroepen. Maar op zon-
dag 12 mei zou het toch gebeuren. Ge-
flankeerd door een aantal mariniers
vertrok de prinselijke familie 's avonds
romd 19.00 uur naar Umuiden. Men
scheepte zich in aan boord van een
Britse flottieljeleider. De volgende och-
tend kwam het schip aan in Harwich.
Op maandag 13 mei had de overtocht
van Koningin Wilhelmina naar Enge-
land plaats. Deze overtocht had een
andere route, namelijk via Hoek van
Holland. De koningin wilde eigenlijk
naar Breskens, maar eenmaal aan
boord van een Britse torpedo-jager
moest zij van dat voornemen afzien,
omdat Breskens inmiddels door Duitse
bommenwerpers was aangevallen.
Ook de zittende regering, toen nog met
De Geer als premier, besloot naar En-
geland te vluchten. Op maandagoch-
tend 13 mei (Tweede Pinksterdag)
kwam de ministerraad in Den Haag bij-
een. Daar viel het besluit uit te wijken
naar Engeland via Hoek van Holland.
In de kamer van een fortcommandant
vergaderden de ministers voor het
laatst op vaderlandse bodem en 's a-
vonds om 19.00 uur zette het Britse
schip dat hen vervoerde, koers naar
Engeland. De oorlog met de Duitsers
was dus van zeer korte duur, maar zou
gevolgd worden door vijf lange jaren
van volstrekte tirannie.

DIT jaar is het een eeuw jtteden dat koning Willem III (1817-1890)
stierf. Sindsdien verkeert^P Nederlandse monarchie in de unieke
positie, dat het koningsschap steeds door een vrouw is uitgeoefend. In
honderd jaar tijd werden vier vrouwen tot het koningsschap beroepen.
Van 1890 tot 1898 trad Emma von Waldeck-Pyrmont, de tweede echt-
genote van koning Willem III, op als koningin-regentes omdat haar
dochter Wilhelmina (geboren in 1880) toen nog minderjarig was. Van
1898 tot 1948 was Wilhelmina onze, zeer markante landsvorstin, de
regeringsperiode van haar dochter Juliana duurde van 1948 tot 1980,
waarna Beatrix de troon besteeg. Deze schonk het leven aan drie
zoons, zodat het vrijwel zeker is dat in de toekomst weer een man het
hoogste ambt in ons land zal vervullen.

IN VORIGE EEUW LEEK KONINGSHUIS UIT TE STERVEN

VAN de vier vorstinnen, die gedurende
de afgelopen eeuw het koninklijke
ambt uitoefenden, zijn Beatrix en Julia-
nauiteraard bij het overgrote deel van
de bevolking bekend. Dat geldt niet
voor koningin Wilhelmina en zeker niet
voor koningin Emma. De laatste over-
leed in 1934 en alleen bejaarde Neder-
landers zullen zich haar nog herinne-
ren. Koningin Wilhelmina deed in 1948
afstand van de troon, maar leefde tot
1962.Nahaartroonafstandtrokzezich
op het palies Het Loo terug en alleen
door de publikatie van haar boek 'Een-
zaam maar niet alleen' kwam ze nog
een keer in de publiciteit. Ook ten aan-
zien van haar geldt, dat alleen oudere
Nederlanders zich deze koningin nog
goed kunnen herinneren.
Voor de twee laatste generaties is deze
koningin een figuur uit de geschiede-
nisboeken.
Ruim een eeuw geleden was de troon-
opvolging een groot probleem, niet te
vergel ijken dus met de huidige situatie,
nu de koninklijke familie veel groter is
dankzij de zoons van koningin Beatrix
en prinses Margriet. Heel anders lag
dat in de zeventiger jaren van de vorige
eeuw. In 1879 overleed troonopvolger
Willem, zoon van Willem III en diens
echtgenote Sophie von Württemburg.
Sophie was in 1877 al overleden, terwijl
konings enige broer prins Hendrik in
1879 overleed. De al bejaarde prins
Frederik, een zoon van koning Willem
l, stierf in 1881. Prins Alexander, de
andere zoon van Willem III leefde in
1880 nog, maar had een zwakke ge-
zondheid. De troonopvolger zou in
1884 overlijden. Het langzaam 'weg-
sterven' van het koninklijk gezin was
natuurlijk een probleem van de eerste
orde.

Emma
MEDE in het licht hiervan was het niet
verwonderlijk dat koning Willem III in
1879 hertrouwde met de in 1858 gebo-
ren prinses Emma von Waldeck-Pyr-
mont. De koning was toen al 62 jaar
oud, zij 21 jaar. Uit dit huwelijk werd op
31 augustus 1880 prinses Wilhelmina
geboren. Vanaf 1884, toen haar half-

broer Alexander overleed, was zij de
troonopvolgster. Maar omdat de kans
groot was dat Willem III zou overlijden
voordat Wilhelmina meerderjarig zou
zijn geworden (18 jaar), werd op 2 au-
gustus 1884 het regentschap geregeld
bij wet. Dat impliceerde dat prinses
Emma als regentes-voogdes zou op-
treden als Willem III overleed voordat
zijn dochter meerderjarig zou zijn ge-
worden.
In november 1890 stierf de koning. Met
hem werd de laatste mannelijke af-
stammeling van het Oranjehuis ten
grave gedragen. Emma werd koningin-
regentes en zou dat blijven tot sep-
tember 1898. Koningin Emma vervulde
haar taak meer dan voortreffelijk. Bij de
bevolking was zij veel meer gezien dan
haar echtgenoot. Zij maakte, samen
met de kleine Wilhelmina, reizen naar
verschillende provincies, waardoor zij
zeer populair werd. Haar bezoek aan
de Duitse keizer Wilhelm II in 1892 trok
zeer de aandacht. Ook door reizen
naar Engeland, Zwitserland en Frank-
rijk werd de sympathie voor het Oran-
jehuis versterkt. Nadat haar dochter in
1898 meerderjarig was geworden en
als 18-jarige vrouw de troon besteeg,
bleef Emma wonen in ons land. Zij
stierf in 1934.

Wilhelmina
DE beminnelijke Emma maaktedusals
koningin-regentes plaats voor de reso-
lute Wilhelmina. Die kon terugzien op
een zeer afgeschermde jeugd, waar
voor vriendjes en vriendinnetjes nau-
welijks plaats was geweest. Zij ontving
haar schoolopleiding thuis door privé-
lessen. De jeugdige koningin verloofde
zich in 1900 met hertog Hendrik van
Mecklenburg-Schwerin en een jaar la-
ter werd hun huwelijk voltrokken. Op
30 april 1909 werd uit dit huwelijk prin-
ses Juliana geboren. Hendrik kreeg de
titel 'Prins der Nederlanden'. Zijn posi-
tie was zeer delicaat, omdat hij staats-
rechterlijk onderdaan bleef van de ko-
ningin. Koningin Wilhelmina ontwik-
kelde zich tot een zeer krachtige per-
soonlijkheid, die over tal van politieke
zaken een zeer duidelijke eigen me-

ning had en dat zouden haar ministers
weten ook. Daar zijn tal van voorbeel-
den van te geven.
Zo schreef zij in 1905 een brief aan
eerste minister Abraham Kuyper,
waarin zij betoogde dat Nederland
moest vasthouden aan zijn neutrali-
teitspolitiek. Dat gebeurde ook en zo-
waar wist ons land in 1914-1918 te ont-
komen aan de Eerste Wereldoorlog in
tegenstelling tot Belgiëen Frankrijk. In
1934 moest de Volkenbond stemmen
over toelating van de Sovjet-Unie. Er
gingen in het regeringskamp en ook
daarbuiten stemmen op dat Nederland
zich in deze kwestie van stemming
diende te onthouden. Koningin Wil-
helmina was woedend en liet dat dui-
delijk weten aan haar ministers. Zij zou
zelfs met aftreden hebben gedreigd.

Hoe dan ook, Nederland stemde uit-
eindelijk met Zwitserland en Portugal
tégen de toelating van de Sovjet-Unie
tot de Volkenbond.

Oorlogsjaren
DE koningin onderkende al spoedig
het gevaar dat nazi-Duitsland voor Eu-
ropa betekende. Na Hitlers machts-
overname zag zij in dat zijn politiek tot
een wereldoorlog zou leiden. Die brak
in september 1939 inderdaad uit en op
10 mei 1940 vielen de Duitse troepen
ons land binnen. Op 13 mei vluchtte de
koninklijke familie. Wilhelmina vestig-
de zich in Londen, waar ook de Neder-
landse regering in ballingschap huis-
vesting vond. Met haar kabinet bleef zij
voor de Nederlandse zaak vechten.
Voor twee mannen had zij veel bewon-
dering: minister-president Gerbrandy
en Winston Churchill, Groot-Brittan-
niës eerste minister. Beiden waren
even resolute persoonlijkheden als zij-
zelf. Onvergetelijk waren de vlammen-
de radiotoespraken, waarmee de ko-
ningin het noodlijdende Nederlandse
volk morele moed probeerde in te
spreken.

Na de Tweede Wereldoorlog keerde zij
naar Nederland terug, maar op 6 sep-
tember 1948 deed zij afstand van de
troon na een regeerperiode van pre-
cies een halve eeuw.
Haar dochter Juliana en haar klein-
dochter Beatrix zouden aan het ko-
ningsschap een moderner aanzien ge-
ven. Deze vorstinnen staan dichter bij
het volk dan hun moeder, respectieve-
lijk grootmoeder.
Een eeuw lang wordt de Nederlandse
troon nu al bezet door een vrouw. Daar
zal nu een einde aan komen. Prins
Willem-Alexander is de eerste die in
aanmerking komt om in de toekomst
koning te worden. In de grondwet van
1983 wordt hij overigens niet als kroon-
prins of als erfprins aangeduid, maar
als 'vermoedelijke opvolger'.
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Ambachtelijke slagers aan de Bal:

Nieuw in Vorden

Eigenlijk nieuw in de slagerswereld, dat twee slagers in één en dezelfde plaats gezamenlijk een
vleeswarenactie ondernemen. Waarom doen zij dat? Omdat u voor echte lekkere worst bij uw
ambachtelijke slager moet zijn!
Nu, met de komende wereldkampioenschappen voor de deur, vinden wij dit een goed moment voor
een gezamenlijk Slagersactie. Wat moet u doen? Wekelijks staat er in de krant een gezamenlijke
advertentie, met drie vleeswaren of salade-aanbiedingen. Bij aankoop van een aanbieding krijgt u
een stempel. Heeft u de kaart vol verdient u een WK Bal. Ook vindt u in de wekelijkse reclame van
de slagersaanbiedingen met een bal. Bij deze aanbiedingen krijgt u ook een stempel, zodat u echt
voldoende kansen krijgt op een volle kaart.

DEGRADA TIE DASH/SORBO DAMES EEN FEIT

VORDENSE PLOEG TEGEN

Het was zaterdagmiddag in de goed gevulde zaal van de Alterno-
sporthal te Apeldoorn aan het spel van de thuisclub en het bezoe-
kende Dash/Sorbo niet te zien dat hier de nummer 2 van boven
(Alterno) en de nummer 2 van onder (Dash/Sorbo) bezig waren.
In deze ongemeen spannende strijd
deden de teams weinig voor elkaar on-
der. Dash/Sorbo verloor met 3-1.Met
een beetje geluk had de uitslag net zo
goed andersom kunnen zijn. In vrijwel
elke volleybalwedsü ijd zijn er wel mo-
menten waarbij de scheidsrechter een
aanvechtbare beslissing neemt. Zo ook
in de ontmoeting tussen Alterno en
Dash/Sorbo. Over de gehele wedstrijd
gerekend hielden de voor-en nadelen
elkaar voor beide teams wel in even-
wicht. Dash had echter de reusachtige
pech dat op een zeer cruciaal moment
van de wedstrijd (derde set bij de stand
14-14 en even later bij 15-15) enkele
omstreden beslissingen van de arbiter
in het nadeel van de Vordense dames
uitpakten. Alterno had daar begrijpe-
lijkewijze lak aan en won deze derde set
met 17-15, waardoor de stand op dat
moment 2-1 in het voordeel van de
thuisclub werd.Alterno had nl. de eer-

ste set verdiend met 15-7 gewonnen,
terwijl Dash/Sorbo de tweede set met
15-13 in haar voordeel besliste. In de
vierde set deden de vordense dames
nog een verwoede poging het gety te
doen keren en er nog een vijfde set uit
te slepen. Dit lukte niet. Het werd op-
nieuw een spannende aangelegenheid.
Alterno spelend voor promotie en
Dash/Sorbo vechtend tegen degrada-
tie. Dash slaagde erin een 10-7 achter-
stand en een 12-9 achterstand volledig
weg te werken. Alterno, fel door haar
eigen publiek aangemoedigd, bleef
overeind en won met 15-12. Voor de
scheidende coach Jaap Sanders, hij
bracht Dash/Sorbo enkele jaren van
de derde divisie, een bittere teleurstel-
ling. Halverwege de competitie werd
Dash/Sorbo enkele wedstrijden met
blessures gekonfronteerd wat punten
kostte, hetgeen de ploeg aan het eind
van de rit duur is komen te staan.

V N D W K

S L A G E R I J V L O G M A N

U heeft nodig voor 4 personen:
4 varkensoesters van 120 gram
bloem
zout
peper
80 gram boter
4 schijfjes ananas
2 bananen
1 appel
2 kiwi's
voor de kleur toevoegen:
verse cherry kersen
verse aardbeien
verse perzik
Vz bl ikje mandarijntjes
Vz sinaasappel (ontveld, onlpit, in partjes)
50 gram geschaafde amandelen
l glas droge sherry (80 cc)

Schep wat zout en peper door de bloem en
wrijf de varkensoesters ermee in. Bak ze in
ongeveer 10 minuten aan beide kanten gaar
(rosé) en mooi bruin. Leg de oesters op een
Voorverwarmde schaal. Voeg nu de

Varkensoesters
alaPicasso

amandelen aan de braadboter toe. Laat de
amandelen kleuren en voeg nu naar gelang

de stevigheid de vruchten
toe. Blussen met de sherry.
Voeg het verkregen
Picasso-garnituur naast
het vlees. Dit garnituur is
ook zeer goed van
toepassing in combinatie
met kalfsvlees. In plaats
van varkensoesters kunt u
ook varkenshaas nemen.
Serveren met pommes

allumettes of pommes frites.

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 2315 kj (555 kcal)
Eiwit: 31 gram
Vet: 28 gram
Koolhydraten: 38 gram

Voorbereidingstijd: ca. 20 minuten

'Op zoek in de Achterhoek'

M&rte pöllekes
Ken naam die u misschien niet veel
zegt maar de naam meertepöllekes is
niets anders dan de Achterhoekse
naam voor sleutelbloem (Primula offi-
cinalis) die ook in gekweekte vorm in
tal van tuinen voorkomt. Over de in 't
wild groeiende meertepöllekes (in
sommige streken ook wel meerte-
bluumkes genoemd) gaat dit stukje.
Was ze vroeger vrij algemeen in onze
bossen en op weilanden, de verlaging
van de grondwaterstand heeft ook op
de populatie van de sleutelbloem haar
invloed gehad, 't Is nu wel echt zoeken
om ze te vinden. Door haar verwant-
schap met de sleutelbloem in onze tui-
nen is ze vrij gemakkelijk te herkennen,
uit de 10-15 cm lange bladeren komt
een wat langere steel met een scherm
van gele bloemen te voorschijn.
Bloeien doen,ze meestal in de maand
April maar kan in dit vroege voorjaar
ook al vanaf eind Maart. De wortel be-
vat stoffen waar men een goede hoest-
drankvan kan maken.

Over het onstaan van de naam sleu-
telbloem gaat de volgende legende:

Er was niet veel in 't bos dat de jongen
niet kende. Zijn oude moeder had hem
de namen van alle planten en dieren
bijgebracht die in 't grote bos te vinden
waren. Ook de samenstelling van de 15
planten om de duivel uit te drijven had
ze hem geleerd. Maar moeder was niet
meer en de jongen zwierf nu alleen
door het grote bos. Eens op een
avond, toen hij huiswaarts ging, trof hij
een oud vrouwtje op een boomstronk
aan de beek. Ze zag er moe uit en was
schijnbaar verdwaald. 'Ga met mij mee
dan geef ik je wat te drinken en slapen
je in mij huis ook, het bed van mijn
gestorven moeder staat er nog. 't Is te
laat om nu alleen nog verder te gaan'.

De andere morgen stond hij vroeg op
en maakte het eten klaar. Ze aten sa-
men en het oude vrouwtje wilde verder
gaan. 'Je mag uit dankbaarheid voor je
goede zorgen een wens doen in vervul-
ling zal gaan' zei het oude vrouwtje.
'Een wens, nog eenmaal m'n moeder
zien, zou het dat kunnen?' 'Natuurlijk
kan dat, maar dan heel even'.

Toen werd de oude vrouw heel mooi,
haar kleren werden helderwit en van
een weefsel of er zonnestralen op sche-
nen. 'Pluk bloemen om mee te nemen',
zei ze.
De jongen plukte haastig een bos pri-
mulas. Toen kwam er een wagen met
pauweveren versierd en daarvoor
nachtegalen. Pijlsnel stegen ze de lucht

in totdat ze bij een heel groot kasteel
kwamen dat helder boven de wolken
lag. Ze stegen uit en de vrouw opende
met één van de bloemen de hemel-
poort. Hier was de moeder van de jon-
gen en ze omhelsden elkaar innig, naar
het scheen maar even. Toen hij weer
op aarde teruggekeerd was ontwaakte
hij in het veldje primula's. Zijn vrien-
den in het dorp vroegen heel verwon-
derd: 'Waar kom jij vandaan?' 'We
dachten datje dood was want de hond
kwam bij ons. Je bent een heel jaar
weggeweest'. 'Eenjaar, 't was toch maar
heel even dat ik in de hemel was?' 'In
de hemel?' 'Ja, zo'n bloem als deze ge-
bruikte de vrouw om de hemelpoort te
openen, waar ik mijn moeder zag'. En
het verhaal ging door het land en
voortaan heetten deze bloemen 'sleu-
telbloemen'.

VIOS(BELTRUM)-VORDEN3-0

PROMOTIEKANSEN
VORDEN AAN ZIJDEN
DRAADJE
Vorden l heeft Vios Beltrum zondag de 3-0 overwinning als het
ware op een presenteerblaadje aangeboden. De geelzwarten ble-
ven tot 20 minuten voor tijd volharden in het spelletje dat geba-
seerd is op de twee spitsen Peter Hoevers en Mark v.d. Linden.
Op gegeven moment werd Peter Jansen nog wel als derde spits
ingebracht maar toen was het pleit reeds beslecht. De Vios-verde-
diging met kontinu vier spelers achter de bal had door de speel-
wijze van Vorden wel een zeer gemakkelijke middag, want met
name in de tweede helft ging van de Vordense voorwaartsen wei-
nig of geen gevaar uit.

Legende: Uit bloemen, mythen en le-
genden door T. Cool.

H.GWullink.

Door het systeem dat Vorden hanteer-
de ontstond er een levensgroot gat op
het middenveld dat nauwelijks was te
overbruggen en waardoor Hoevers en
v.d. Linden steeds op een 'eilandje' te-
recht kwamen. Eerlijkheidshalve dient
gezegd dat er ook niet al te veel moeite
werd gedaan om van het 'eilandje' a i ' t e
komen. Feit b l i j f t dat Vorden wederom
een partijtje voetbal op de grasmat leg-
de waarbij niet of nauwelijks over de
vleugels werd gespeeld. In verdedigend
op/icht /at het bij Vorden beter in el-
kaar.

Bennie Wentink speelde een pri-
ma wedstrijd. Bert de Jonge was even-
wel de uitblinker en beet zich als teniet
in zijn tegenstander vast. Voor de rust
viel er voor de toeschouwers weinig te
genieten. Vios legde een tomeloze in-
zet aan de dag, maai strandde telkens
op de hechte Vordense defensie. Vor-
den had twee mogelijkheden.

Peter Hoevers van d ich tb i j in banden
van deVios-keeper, en Bennie Went ink
wiens vrije schop ternauwernood dooi
de doelman tot corner werd getikt.
Ruststand ()-(). Na rust startte de thuis-
club met een fel offensief. In de tiende
minuu t werd het l-O toen Wim Harms
zijn enige fout maakte. Hij liet de bal
los waarna Marcel Stroet op een een-
voudige wijze kon scoren. Even later
kopte Stroet tegen de binnenkant van
de paal. Vios bleef aandringen. Twintig
minuten voor tijd een scherpe aanval
over rechts waarna de bal via Marcel
Boekholt in het Vorden-doel ver-
dween. Even later schoot Peter Hoevers
via de buitenkant van de paal naast.
Vlak voor tijd was het opnieuw Stroet
die doel trof 3-0. Promotie voor Vios.
Vorden heeft het niet meer in eigen
hand. In de eerste plaats moe-ten de
resterende twee wedstrijden gewonnen
worden en dan is het nog afwachten
wat met name (ISV gaat doen.

APRIL:
25 ANBO bustocht door Achterhoek,

Gooi, Veluwe, Twente.
25 HVGWichmond,j^liturgie.
25 Bejaardenmiddag^Rrakker-

Wichmond.
26 PCOBindeWehme.
26 Bejaarden kring Vorden in het

Dorpscentrum.
27 Open Tafel, de Wehme Vorden.
28 Voorjaarsuitvoeringjubal

Vierakker.

30 ANBO Jeu de boule en
klootschieten, Camping 'De
Góldberg'.

30 Gezelligheidsrit, Oranjecomité
Vierakker-Wichmond.

30 Lampionoptochl Jubal .

MEI:
2 HVG Linde, eigen avond.
H Soos Kranenburg.
9 HVGWichmond, filmavond.

15 NCVB Vorden, Vrouw in Europa.
15 KPO Vierakker, 40-jarig jubileum.
16 HVGWichmond, reisje.
16 HVG Dorp, verrassingsavond.
16 Plattelandsvrouwen Vorden.
17 HVG Wildenborch, eigen avond.

17 Bejaardenkring Vorden,
Dorpscentrum.

19 Sorbo, Regionaal
jeugdvoetbaltt >ei n< >oi.

20 Achtkastelen
jeugdvoetbal toernooi

20 Voorjaarstochl VRT( l, afstanden
40-HO-120 km. Start: 'De Herberg'

22 Soos Kranenburg, pol i t ie .
26 5e I n t . Sorbo Jeugdloernooi.
27 Seint.SorboJeugdtoemooi.
27 KPO Vierakker, 40-jarig jubileum.
2(.) Plattelandsvrouwen Vorden,

fietstocht
30 l IVG Wichmond, slot avond.
30 Bejaardenmiddag, Vierakker-

Wichmond.

Geslaagde seniorenshow bij
Visser Mode
Vrijdag 20 april hield Visser Mode weer de seniorenshow. Een show waarin de mannequins Hetty,
Miny, Elly, Johanna en Aly en de dressmen Theo en Fred kleding voor de wat oudere vrouw en man
(ongeveer 50 +) showden. Kleding die als klassiek-modisch en toch vlot en sportief kan worden
aangeduid.

Bij de dameskleding vielen op de
prachtige setcombinaties van Ara en
Weber. Verder de mooie perfect zitten-
de pakjes en japonnen van Franken-
walderen Elvi. In de regenmantels vlot-
te modellen en natuurlijk ook de ideale
vlotte 'fietsjasjes'. Verder zeer mooie
blazers van Claus Fischer. De kleuren
van dit seizoen: marine-wit met rood,
geel kiwigroen, brique en zomerpas-

tels. De heren lieten fraaie combinaties
en costuums zien van Peter van Hol-
land en VIP. Opvallend hierbij de
mooie overhemden van Melka en Le-
dub en vooral zeer fraaie zelfbinders.
De jacks van Melka en Ledub en vooral
zeer fraaie zelfbinders. De jacks van
Melka zijn zeer uitgewerkt en zitten
perfect. De pantalons van Hinrichs
combineren prima met de fraaie pullo-

vers van Roberto Carto en Pierre Mon-
nee.
Gezien de goede belangstelling, dit
keer ook van een flink aantal heren, en
de enthousiaste reacties mag van een
succesvolle show worden gesproken.

Ook voor de wat oudere vrouw en man
heeft Visser Mode een uitgelezen col-
lectie.



Programma
maandag
30 april
08.00 uur: Klokluiden

08.30 uur: Afhalen Schutterskoning

08.30 uur: De kinderen van de groepen l t/m 8 van de basisscholen en de
kinderen van dezelfde leeftijd die een school elders bezoeken,
verzamelen zich per school op het plein achter de Openbare
Basisschool.
Vertrek vanaf Openbare Basisschool, voorafgegaan door de Mu-
ziekvereniging 'Concordia'.
* Opstellen schoolkinderen bij kasteel Gemeentehuis
* Opstellen muziekvereniging

08.45 uur: Aubade.
Welkomstwoord voorzitter Oranjevereniging.
* Hijsen vlaggen door padvinders van de padvindersgroep

'David G. Alford' onder begeleiding van een trompettist
* Zingen Vordens Volkslied (3 coupletten)
* Toespraak Burgemeester E.J.C. Kamerling
* Zingen Wilhelmus coupletten l en 6
* Lang zullen ze leven en driewerf hoera
* Dankwoord voorzitter Oranjevereniging
* Afmars muziekvereniging met schoolkinderen naar

Dorpscentrum

09.30 uur: Talenten-show
In het Dorpscentrum
Organisatie carnavalsvereniging 'De Deurdreajers'.
Voor groep 4,5 en 6 van de basisscholen.
Een brede show voor de jeugd op allerlei gebied zoals zang,
muziek, toneel, goochelen, circus enz. enz.

09.30 uur: Goochelaar Pierre
Dorpscentrum - voor de jongere jeugd, groep l, 2 en 3 van de
basisscholen: een goochelshow
waarbij de kinderen zelf daadwerkelijk mee mogen goochelen.

09.30 uur: Orienteringsrit
Per fiets voor Groep 7 en 8 en zij die elders scholen bezoeken
t/m 14 jaar. Men kan zich opgeven achter de basisschool
dorp, waar ook wordt gestart.
09.45 uur Start voor 15 jaar en ouder

Prijzen afhalen tussen 12.00-12.30 uur aan de Basisschool
dorp. Inschrijfgeld f 2,50 p.p. Prijzen die niet afgehaald zijn,
kunnen om 17.00 uur bij de prijsuitreiking in Hotel Bakker
afgehaald worden.

10.00 uur: Vogelschieten
Voor dames en heren aan de Horsterkamp.
Tevens is hier gelegenheid tot buksschieten op de personele
en vrij baan. De Schutterskoning(in) wordt om 17.00 uur ge-
huldigd in de zaal van Hotel Bakker.
Inschrijfgeld vogelschieten f 5,-. Voor leden van de Oranje-
vereniging f 1,50 korting op vertoon van de lidmaatschaps-
kaart. Na de derde ronde 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.
Inschrijven 09.30 uur.

10.00 uur: Vlaamse spelen
Op het parkeerterrein Hotel Bakker.
O.a. vogelgooien, sjoelen, enz. verzorgd door Gymvereniging
Sparta

10.00 uur: Touwtrekwedstrijden
In de Dorpsstraat.
Georganiseerd door de Touwtrekvereniging Vorden.

10.00 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
Hotel Bakker. Inschrijfgeld f 2,-. Voor leden van de Oranje-
vereniging f l,- korting op vertoon van de lidmaatschapskaart.

14.00 uur: Zeskamp (eerste ronde)
Feestterrein.
Deze zeskamp is een sportieve strijd tussen tientallen van vereni-
gingen, buurten, bedrijven enz. die elkaar op verschillende be-
hendigheidsspelen om de hoogste eer bekampen. De Zeskamp
staat onder leiding van H. Welleweerd en Marja Niezink. Speaker
is de heer J. Rigterink. Scoremiss Michèlle Visser.

Hondenraces
Door de Jack Russel Club

16.30 uur: Afhalen van de schutterskoning(in).
Dit geschiedt door de vogelschietcommissie in een open
landauer, waarna een rondrit door het dorp met medewerking
van Chr. Muziekvereniging 'Sursum Corda'.

17.00 uur: Huldiging.
De huldiging van de Koning(in) en de prijsuitreiking van het vogel-
schieten, baanschieten, ringsteken, Orienteringsrit, touwtrekken en
andere spelen en wedstrijden, vinden plaats bij Hotel Bakker.

Parkeergelegenheid
Auto's geen ingang oprijlaan kasteel maar ingang Schuttestraat. Parkeren
op het feestterrein.

RTV nieuws
In een tijdsbestek van 10 dagen kon-
den de RTV-ers tonen dat de conditie
en het wedstrijdritme beter wordt. Al-
lereerst werden de klubkampioen-
schappen verreden op het parcours in
Delden voor alle catagorien en het al-
gemeen kampioenschap.
Uitslagen: Nieuwelingen: 1. Rem-
brand Damen; 2. Hekkelman; 3. Maal-
derink. Junioren: 1. Ton Schut; 2. Ralf
Vos; 3. Anne Loonen. Recreanten: 1.
Gerrit Oplaat. Liefhebbers: l. Rudi Pe-
ters; 2. Ben Peters; 3. Mark Holtslag.
Veteranen: 1. Aart van Leeningen; 2.
Johan Pardijs. Amateurs: 1. Mano
Lubbers; 2. Peter Makkink; 3. Jan Wul-
link.
Het algemeen klubkampioenschap
was: 1. Manno Lubbers; 2. Rudi Peters;
3. Jan Weevers.

Ook vond op het club-parcours plaats
de strijd om de snelle man trofee. Om
in het bezit te komen van deze bokaal
dient men deel te nemen aan l. Crite-
rium; 2. Afvalwedstrijd; 3. Tijdrit. Win-
naar werd Rudi Peters; 2. Manno Lub-
bers; 3. Peter Makkink.
Afgelopen zaterdag reden Makkink en
Wullink in het Zuid-limburgse Meers-
sen de afwachtingswedstrijd rond de
Amstel Gold Race. Beide RTV-ers
maakte deel uit van een kopgroep van
10 renners die vrij vroeg ontsnapten.
Uiteindelijk werd Wullink 7e en Mak-
kink 8e.
Rudi Peters werd 3e in een liefhebbers-
wedstrijd in Werkendam.
Zondag reed een groot aantal renners
de openingswedstrijd van het Gelders
wielerseizoen in Eibergen.
Bij de jeugd in Cat. 7 werd Lars Vos
lle. Harry Eggink bond de strijd aan
met ruim 40 recreanten, waarin al ja-
ren Henk Rijks uit Dinxperlo de dienst
uitmaakt. Eggink kwam hier als 10e
over de streep.
De wedstrijd voor de Liefhebbers en
Veteranen kende een spannend ver-
loop. Vooral de RTV-er Mark Holtslag
liet zich gelden als het ging om het bin-
nenhalen van premies tijdens de wed-
strijd. De man uit de formatie van
clubsponsor Peters Aannemersbedrijf
reed zeer attent maar tegen het geweld
van Huisjes en klubgenoot Croezen
die overigens won, had de Hengeloer
geen verweer. Hij werd 8e. Rudi Peters
won de spurt van het peloton en werd
10e.
Bij de amateur s^w ook weer goed rij-
den van Makkin^^ Wullink. Het was
voor Peter Makkink erg jammer dat hij
twee ronden voor het einde de strijd
moest staken vanwege een lekke band.
Hij maakte deel uit van een groep van
5 renners die OQA|cht waren naar de
kopgroep met flVde latere winnaar
Herman Snoeyink uit Denekamp. Wul-
link kon zich met een 18e plaats nog in
de prijzen rijden.

Zaterdag staat er voor de junioren en
de liefhebbers de zware omloop van de
Veluwe op het programma.
De amateurs hebben een uitnodiging
om deel te nemen aan de klassieker En-
schede Munster in mei ontvangen.

E.H.B.O.-
geslaagden
Georganiseerd door de E.H.B.O. afde-
ling Vorden. Werden op 9 april in de
'Olde Smidse' de examens afgenomen
voor het eenheidsdiploma E.H.B.O.
De volgende kandidaten slaagden:
Mevr. Biljouw-Smit; Mevr. Welgraven-
Meyer (Warnsveld); Mevr. Vlogman-
Raterink; Mej. J.H. Strijd; Mej. J. Len-
selink; Mevr. A. Henkveld-Wullink;
Dhr. G. Rijkers; Dhr. H.J. Schuerink;
Dhr. T. van Lingen; Dhr. L. Temming.

ETHIOPIË

GIRO 555 DEN HAAG

KENJELIMIET
OP80KM-WEGEN

Pieterpad
Milieu-Estafette
Op 12 mei a.s. zal vanuit het Groningse
Pieterburen voor de vijfde maal de Pie-
terpad Milieu-Estafette van start gaan.
Een vijftien dagen durend wandeleve-
nement, dat op 26 mei zal eindigen
met een manifestatie op het Vrijthof te
Maastricht. De milieu estafette wordt
reeds voor de 5e maal georganiseerd
door de Stichting Pieterpad Milieu Es-
tafette, gevestigd te Eenrum.
De Stichting heeft met de organistatie
van het jaarlijks terugkerende evene-
ment een drieledig doel voor ogen:
Edukatie: Door middel van de wande-
ling, diverse aktiviteiten daar om heen,
en de ontwikkeling van lesmateriaal
voor de basisschool probeert de Stich-
ting het milieubewustzijn te bevorde-
ren, specifiek gericht op een actueel
thema. Vanaf 1988 t/m 1992 staat 'de
boom' centraal tijdens de Pieterpad
Milieu Estafette, onder het motto 'Een
wereld vol bomen'.
Rekreatie: Het Pieterpad is de langste
officiële wandelroute die je in Neder-
land kunt lopen. De route is 464 km
lang en voert van Pieterburen naar de
St. Pietersberg bij Maastricht door de
mooiste stukjes natuur.
Publiciteit: Eik jaar doen er vele beken-
de landgenoten mee aan de estafette;
politici, artiesten, maar ook vertegen-
woordigers uit het bedrijfsleven. De
komst van die bekende persoonlijkhe-
den betekent veel publiciteit. En publi-
citeit is een belangrijk wapen in de
strijd voor een beter milieu.
Tijdens de duur van het evenement or-
ganiseert de Stichting daarom speciale
acties. In 1989 werd door de stichting
in samenwerking met de Vereniging
Milieudefensie een hardhoutconve-
nant opgesteld, en aan de gemeenten
langs de Pieterpadroute werd verzocht
dit te ondertekenen. Het bleek de start
van een zeer succesvolle aktie te zijn,
die door Milieudefensie landelijk werd
doorgezet. Het succes van deze aktie
zal voor een belangrijk deel te danken
zijn aan het bezoek, waarmee ZKH
Prins Bernhard in 1988 de Pieterpad
Milieu Estafette tijdens de doorkomst
in Holten vereerde. Zijn uitspraken
toen met betrekking tot de boycot van
tropisch hardhout hebben in feite de
toon gezet.
De Stichting Pieterpad Milieu Estafette
is afhankelijk van subsidies en donaties
van overheid, bedrijfsleven en
lieren. Daarnaast heeft de Sti
het verleden verschillende uitgaven ge-
publiceerd. Zo is er in 1989 een dicht-
bundel met 'bomengedichtèn' ver-
schenen, waaraan een 25-tal Neder-
landse dichters belangeloos hun
werking verleenden. Ook
kunstenaars hun interpretatie van een
boom voor het goede doel vastgelegd.
Deze kunstwerken zijn in een beperkte
oplage gedrukt en gesigneerd en wor-
den als certifikaat verkocht; ieder ver-
kocht certifikaat staat voor de aanplant
van een boom voor een door de Stich-
ting bepaald project.
In 1988 en 1989 was de aanplant van
bomen in Niger het project waarvoor
de Stichting gelden bijeen 'liep', in
1990 zal dat het Plan Ooievaar zijn.
Het Plan Ooievaar beoogt de terugkeer
van de oorspronkelijke ooibosbe-
groeiing in de uiterwaarden van onze
grote rivieren. Met de terugkeer van
deze 'oerbossen', waarvan in Frankrijk
langs de Loire nog voorbeelden zijn te
zien, verwacht men tevens de terugkeer
van vele verdwenen plante- en dier-
soorten, w.o. de zwarte ooievaar, een
vogel die zich oorspronkelijk in deze
gebieden thuis voelde en die nu nog
alleen nog in Oost Europa en Spanje te
vinden is.
Als speciale 'aktie' zal in het kader van
het project Ooievaar in iedere etappe-
plaats een brief verstuurd worden, on-
dertekend door alle lopers, waarin Ne-
derlandse en buitenlandse bedrijven
die afvalwater lozen op de grote rivie-
ren, aangesproken worden op hun ver-
vuilende aktiviteiten. Het spreekt van-
zelf, dat het rivierwater schoner moet
worden, wanneer in de uiterwaarden
uitgestrekte natuurgebieden ontstaan.
De aktie wordt gevoerd i.s.m. de Stich-
ting Reinwater.
Reeds velen hebben hun sympathie be-
tuigd met de activiteiten van de Stich-
ting door hun bijdrage en deelname.
Onder de wandelaars bevinden zich
o.a. de ministers Alders en d'Ancona,
de staatssecretarissen ter Veld, Heere-
ma, Wallage en van Voorst tot Voorst,
vele kamerleden, europarlementariërs,
gemeentebesturen, artiesten, verte-
genwoordigers van vele natuur- en mi-
lieu-organisaties, het bedrijfsleven,
scholen en vele particulieren.
Tal van instellingen en bedrijven on-
dersteunen de Stichting bij de organi-
satie van de Milieu estafette. Zo ver-
zorgt het streekvervoer gratis het ver-
voer van de wandelaars van de finish
terug naar de start. Het Streekvervoer
Nederland steunt daarnaast als hoofd-
sponsor de Stichting financieel en ma-
terieel in de vorm van een eigen Pieter-
padbus.
De Pieterpad Milieu Estafette wordt ge-
houden van 12 t/m 26 mei. Voor meer
informatie kunt u zich wenden tot:
Stichting Pieterpad Milieu Estafette,
Postbus 18, 9967 ZG Eenrum, tel.
05959-1483.

Jaarvergadering
GMvL
In zijn openingswoord staat voorzitter
G. Hissink even stil bij het feit dat men
in 1990 waarschijnlijk voor het laatst
bovengronds mest mag rijden. Dit
vraagt forse investeringen voor loon-
werkers en boeren. Daarbij komt nog
dat minister Braks steeds weer met
nieuwe en strengere maatregelen
komt. We zullen dit als georganiseerde
landbouw goed in de gaten moeten
houden en overleg moeten voeren met
het landbouwschap en de minister, al-
dus de voorzitter.

Uit het jaarverslag van de secretaris
blijkt dat het ledental stabiel is geble-
ven, nl. 190 stuks. Het verslag van de
penningsmeester laat een voordelig
saldo zien.
In het bestuur zijn 2 leden aftredend
en niet herkiesbaar nl. A. Smallegoor
(H jaar) en B. Harmsen (12jaar). Voor
hen in de plaats worden gekozen H.
Hissink en W. Wesseling. Na de pauze
lietj. Rossel op dia's, foto's en tekenin-
gen van oud Warnsveld e.o. zien, vanaf
de jaren 1700 tot 1950. Dit is bij de
leden erg goed in de smaak gevallen.
Bij de rondvraag wordt meegedeeld dat
met het school-boer project 19 scholen
mededen met ± 500 kinderen. Deze
hebben 36 bedrijven bezocht.

P.V.D.A. PETER
HOOGLAND WEER TERUG
IN DE RAAD!
Het kan raar lopen in de (dorps) politiek. Vorige week dinsdag
nam Burgemeester Kamerling afscheid van raadslid Peter Hoog-
land, die aangezien de P.v.d.A hij de laatste verkiezingen een zetel
moest prijsgeven, gedwongen werd het veld te ruimen.
Tijdens een gisterenavond gehouden
ledenvergadering van de P.v.d.A. afde-
ling Vorden is de konsekwentie van de
benoeming van fraktievoorzitter Wil-
lem Voortman tot wethouder uitvoerig
aan de orde geweest. Daarbij bleek dat
door uiteenlopende redenen de funk-
tie van fraktievoorzitter noch door
mevr. Horsting noch door de heer
Wempe vervuld.kan worden. De heer
Wempe heeft daardoor besloten zi jn
raadszetel beschikbaar te stellen zodat

nummer 4 van de groslijst Peter Hoog-
land zijn plaats zal inemen. De leden-
vergaderingvan de P.v.d.A. heeft dit als
een gegeven moeten aanvaarden. Zij
betreuren dit, temeer daar Obe Wem-
pe zich de afgelopen jaren als raadslid
steeds ten volle voor de gemeente Vor-
den en de P.v.d.A. heeft ingezet. Daar-
naast heeft de vergadering ingestemd
met de onderhandelingen zoals die de
afgelopen weken met het CDA zijn ge-
voerd.

Privatisering sportvelden van
de baan
'Wethouder mevr. Aartsen heeft vanmiddag het straatvoetbal ge-
propageerd. Voetballen op een groene grasmat zal in de toekomst
financieel niet meer mogelijk zijn'. Deze woorden sprak de vice-
voorzitter van de W 'Vorden' Henk de Jonge tijdens een dinsdag-
avond door de voetbalclub belegde persconferentie.
Aanleiding hiertoe was het gesprek dat
de vereniging eerder die dag met wet-
houder mevr. Aartsen heeft gevoerd en
waarbij 'Vorden' de mededeling kreeg
dat de gemeente besloten heeft om de
besprekingen met de voetbalclub over
privatisering stop te zullen zetten.
'En wij hadden juist gedacht dat we
vandaag weer met een schone lei zou-
den beginnen. Ik begrijp trouwens niet
wat wij achteraf op het gemeentehuis
te zoeken hadden. Over hetgeen we te
horen kregen was de pers reeds ingr-
licht. Ze hadden ons net zo goed een
briefje kunnen sturen', aldus een ver-
ontwaardigde 'Vorden'-voorzitter Jan
van Ark.
De gemeente verwijt de voetbalclub dat
deze niet heeft gereageerd op een
voorstel van de ambtelijke werkgroep
(een werkgroep die door het college
was ingesteld met als opdracht de mo-
gelijkheden tot privatisering van het
gemeentelijke sportcomplex te onder-
zoeken).
Dit voorstel hield in dat het gemeen-
telijk sportpark met een economische
waarde van 190.000 gulden voor een
prijs van l gulden aan de W Vorden
wordt overgedragen. Daarnaast zou de
gemeente een vergoeding betalen voor
een nieuwe afrastering van 38600 gul-
den alsmede 5000 gulden voor het
aanleggen van een oefenhoek. De door
zelf werkzaamheid te besparen kosten
zouden volgens de gemeente ten goe-
de van de voetbaclub komen. Aange-
zien 'Vorden' op 7 maart heeft laten
weten dat de voorstellen onaanvaard-
baar waren en dat privatisering in de
verste verte niet haalbaar is, tenzij de
gemeente een fikse financiële bijdrage
zou geven, heeft het college doen be-
sluiten de gesprekken met 'Vorden' te
beëindigen.

Het bestuur van 'Vorden' is des duivels
over de handelwijze van het college.
Voorzitterjan van Ark: 'Die 38000 gul-
den waarover de gemeente spreekt is
gewoon nodig voor achterstallig on-
derhoud. Door het hele gedoe met het
bungalowproject is op het gebied van
onderhoud veel achterstand ontstaan.
In het huurcontract dat wij met de ge-
meente hebben staat duidelijk dat zij
moet zorgen vpor de afrastering. In de
gemeentelijke begroting is daarvoor
een post opgenomen van 20000 gul-
den. Wij betalen jaarlijks 4400 gulden
huur. Moeten wij de afrastering /.elf
verzorgen dan betekent dat een tekort
van 15000 gulden op jaarbasis. Snel
omgerekend 50 gulden per lid per jaar.
('Vorden' heeft ca. 300 leden red.) De
gemeente moet dus geen verkeerde
voorstelling van zaken geven en net
doen alsof zij ons 38600 gulden wil be-
talen', aldusjan van Ark.

Vrees
Het 'Vorden' bestuur vreest met het
oog op de toekomst het ergste. Volgen-

de maand wordt op het gemeentelijk
sportpark de nieuwe kleedaccomoda-
tie/annex clubgebouw geopend. 'Vor-
den' financiert dit project voor het
leeuwendeel zelf. Weliswaar zi jn er ook
leningen afgesloten die de vereniging
zelf binnen de gestelde termijn denkt
te kunnen aflossen. In feite moeten er
nog twee kleedkamers bijgebouwd wor-
den. Daarvoor is een bedrag nodig van
75000 gulden. De voetbalver. heeft
daartoe een verzoek aan het gemeente-
bestuur gericht voor een eenmalige
subsidie van 75000 gulden. Jan van
Ark: 'De gemeente reageerde afwij-
zend. Geen geld, bovendien hebben
jullie te luxe gebouwd. Zie maar dat
jullie sponsors vinden. Dat kregen we
te horen', aldus van Ark.

Nieuwe huurovereenkomst
De voetbalver. kreeg dinsdag van de
wethouder te horen dat er binnenkort
een nieuwe huurovereenkomst aan de
club zal worden voorgelegd. Zaken
zoals medegebruik velden, opbrengst
reclameborden, beregening, onder-
houd, gesloten periode die in de huidi-
ge overeenkomst onvoldoende zijn ge-
regeld, zullen volgens de gemeente in
de nieuwe huurovereenkomst worden
opgenomen.
Het 'Vorden'-bestuur wacht met span-
ning de inhoud van het nieuwe huur-
kontrakt af. Hoe hoog wordt de huur,
claimt de gemeente gelden voor de re-
klameborden etc. etc. Henk de Jonge:
'We wilden graag met de gemeente tot(
een vergelijk komen. Nu de gemeente
privatisering heeft afgewezen wordt de
deur met een klap dichtgegooid'.
Jan van Ark is bang dat een extreem
huurkontrakt het einde van zijn vereni-
ging zou kunnen betekenen. Henk de
Jonge sprak in dit verband zelfs over
een faillissement. Toch /.ijn beide he-
ren geenszins van plan het erbij te la-
ten zitten. Van Ark: 'Er zijn van ge-
meentewege uit, de afgelopen jaren
nogal een aantal 'hiaten' ontstaan die
wij indien nodig, beslist bij de nationa-
le ombudsman zullen aankaarten.'

Politieke partij
Het 'Vorden'-bestuur heeft ook geen
goed woord over voor de plaatselijke
politiek. Jan van Ark: 'We hebben des-
tijds de drie partijen uitgenodigd. Zo-
wel CDA en PvdA en WD roemden de
W 'Vorden'. Wij hebben hen onze
problemen voorgelegd. Wat gebeurt er
vervolgens, je hoort helemaal niets
meer. Wethouder mevr. Aartsen werkt
in de hand dat er een nieuwe partij
moet komen. Reken erop dat wanneer
deze partij 'Gemeentebelangen' er in-
derdaad komt ik niet zal nalaten daar-
aan 'mee te werken', aldus van Ark die
zich bij deze uitspraak wist gesteund
door zijn vice-voorzitter Henk de Jon- ,
ge-



METMINI GRAVER
VOOR BINNEN EN BUITENHUIS

gas-water-enz.

MINI LAADSCHOP
VOOR BINNEN- EN BUITEN
WERKZAAMHEDEN

houden wij ons beleefd aanbevolen.

Loon- en grondverzetbedrijf
Machinele bosbouw
Handel In zand en grint enz.

Fa. A. Beeftink & Zn.
Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden

OPEL SERVICE

K«W.J.£?KOOI
Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13, Lochem. ®: 05730-52555.

Barchemseweg 45, Ruurlo. ®: 05735-32 95.

W.J. v/d Kooi

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU Verkoop en Reparatie

Gevraagd:

HORECAMEDEWERKSTER
in leerbedrijf SVH leerlingstelsel

voor 20-30-40 uur per week.

Alle voorkomende werkzaamheden, w.o.
bediening: bar-café-zaal-terras;
keuken: het maken van eenvoudige gerechten,
alsmede onderhoudswerkzaamheden.

Afwisselende werktijden.
Mogelijk intern: eigen kamer.

Horeca CAO

Tevens gevraagd:
MEISJE VOOR ZATERDAG EN ZONDAG.
Hoofdzakelijk bediening café-terras.

Café Zaten Speehuin

G.H. SUSEBEEK
Ruurloseweg 42 - 7021 HC Wolfersveen

(Gem. Zelhem) Telefoon: 08342-1340

HELMINK WONINGINRICHTING TE
VORDEN vraagt op korte termijn een

ENTHOUSIASTE

VERKOOPSTER (FULLTIME)

Tot de taken behoren ondermeer:
- Verkoop van gordijnen, vitrages en

tapijten.
- Controleren en op maat knippen van de

binnengekomen goederen.
- Administratieve werkzaamheden.

Funktie eisen:
- Representatief.
- Vriendelijk en enthousiast.
- Accuraat.

TEVEN IS ER IN ONS BEDRIJF TE
VORDEN PLAATS VOOR EEN

LEERLING WONING STOFFEERDER

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan:
HelminkBV, Postbus 40, 7250 AA Vorden.

HELMIN K
meubelen

Ei bergen - J. W. Hagemanstraat 3 - Tel. 05454-74190
Vorden - Zutphenseweg 24 - Tel. 05752-1514

1 bos CHRYSANTEN 5,-
1 bos TROSANJERS 5-
1 bos ROOSJES 5,-

Franse GERANIUMS 9,95

7 vaste PLAN! EN

VOLOP
GROENTEPLANTEN

ïtievaria
Op 18 april meldde een inwoner uit
Amsterdam dat er in zijn vakantie-wo-
ning staande aan de Wildenborchse-
weg vermoedelijk was ingebroken.
Naar aanleiding van het ingestelde on-
derzoek bleek ons dat er niets vermist
werd en dat de inbraak vermoedelijk
kwajongenswerk was.
Op 19 april werd door de surveillance
dienst van de rijkspolitie Vorden aan
de Schuttestraat in een bosgebied, vlak
bij de grote eik een tentje aangetrof-
fen. Ter plaatse een onderzoek inge-
steld en in de tent 2 slapende personen
aangetroffen. Deze 2 personen hadden
hier hun bivak tijdelijk opgeslagen om-
dat zij hun vrienden gemist hadden,
die met de trein zouden reizen. Ze wa-
ren afkomstig uit Leiden. Nadat ze
goed uitgeslapen hadden hebben ze
hun tijdelijke bivak opgebroken en de
plek weer netjes achtergelaten,
in de afgelopen week werd er twee
maal een winkeldiefstal aangegeven bij
de plaatselijke rijkspolitie. Een maal
betrof het een aantal pakjes sigaretten
en een maal betrof het geld. Beide za-
ken zijn onderzocht.
Op 20 april omstreeks 16.55 uur ver-
loor een vrachtauto een doosje met 5
kg. spijkers in de bocht bij de Wientjes-
voort op de Ruurloseweg. Onmiddel-
lijk is de surveillance dienst ter plaatse
gegaan. Overeen afstand van ongeveer
50 meter lagen de honderden spijkers
op het wegdek verspreid. De weg even
afgezet en met behulp van enige cam-
pinggasten en de politie de weg gron-
dig schoongeveegd. Dank zij snel in-
grijpen konden vele lekke banden
voorkomen worden.
Op 20 april een als bromfiets uitziend
motorvoertuig uit het verkeer geno-
men. Na het ingestelde onderzoek
bleek het een motor te zijn waarvoor
o.a. een rijbewijs vereist was. Het ge-
heel is in beslag genomen.
Op 21 april werd er weer een fiets ver-
mist uit de stalling van de Nederlandse
Spoorwegen te Vorden.
Op 21 april werd er aangifte gedaan
dat er was ingebroken in een woning
aan de Baron van de Heydenlaan te
Wichmond. De gehele woning was
doorzocht. Diverse antieke voorwerpen

zijn ontvreemd, waaronder juwelen,
klok, statenbijbel. Door de Technische
Recherche van het Korps Rijkspolitie is
in de woning een onderzoek ingesteld.
Op 22 april werd er door twee perso-
nen in een plaatselijk horeca bedrijf
het een en ander genuttigd. Na zich
tegoed gedaan te hebben aan een uit-
stekende maaltijd verdwenen beide
personen zonder te betalen. Het een
en ander is nog in onder/.oek omdat de
personen ook vermoedelijk betrokken
zijn geweest aan een aanrijding te
Haaksbergen. Onderzoek volgt nog.
Tussen 22 en 23 april werd er vanaf de
Ruurloseweg een aanhangwagen ont-
vreemd. Deze aanhangwagen werd op
maandag, 23 april weer op nagenoeg
dezelfde plaats teruggevonden. Het
vermoeden is gerezen dat de aanhang-
wagen is gebruikt bij een inbraak en
afvoer van goederen eveneens te Vor-
den gepleegd.
Tussen 22 en 23 april werd er ingebro-
ken in Meek's meubelen te Vorden.
Ontvreemd werden een aantal eetka-
merstoelen en een bankstel. Vermoe-
delijk zijn de goederen afgevoerd met
behulp van de ontvreemde aanhang-
wagen. Het geheel is nog volop in on-
derzoek door de Rijkspolitie Vorden.
Een ieder die getuige is geweest van het
een of ander wordt verzocht contact op
te nemen met de Rijkspolitie te Vor-
den.
Door een inwoner van Vorden werd
melding gedaan dat hij in zijn schuur
een auto had aangetroffen. Uit het in-
gestelde onderzoek bleek dat de auto
ontvreemd was te Zutphen in het afge-
lopen weekeind. Het verdere onder-
zoek in deze vindt plaats.
Op 23 april omstreeks 19.55 uur vond
er op de Lindenseweg een ongeval
plaats. De bestuurder van een perso-
nenauto geraakte in een slip en botste
tegen een bokpaal op. Brandweer en
ambulance kwamen eveneens ter
plaatse, omdat de bestuurder beklemd
zou zitten. De bestuurder en de beide
inzittenden zijn voor alle zekerheid
door de ambulance meegenomen naar
het streek/iekenhuis Het Nieuwe Spit-
taal te Zutphen. Allen waren gewond.

*

De Rijkspolitie te Vorden.

06 juwelier
siemerjnk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

Verloren en gevonden voorwerpen
Gevonden
1. l parkiet; 2. Silca sleutel; 3. zilveren
armbandje 'Eva' 3-3-90; 4. beige zo-
merjack met gestreepte voering; 5.
rood/witte poes/kater; 6. blauw/
groen kinder/baby schoentje (links);
7. gevaren driehoek; 8. grijs en een
zwart vest; 9. blauw kinderschoentje;
10. groene kinderstep; 11. rugzaksleu-
telhanger; 12. Gazelle herenfiets; 13.
grijs/rode sjaal; 14. wieldop van een
Ford; 15. gouden armband met scha-
kels (bewerkt); 16. hond (zwart/wit,
langharig) 30 cm. hoog; 17. kinder-
horloge 'Casio'; 18. kentekenplaat
BV-03-BF.

Verloren
l . blauw/rode plastic map f 200,00 en
papiertjes; 2. huissleutel aan hanger; 3.
lammetje (4 weken oud); 4. bos sleu-
tels aan zwart/geel plaatje; 5. bril met
een licht montuur; 6. rode portemon-
nee inh. f 100,00; 7. broche in vorm
Zeeuwse knoop; 8. zwart etui (skai)
inh. Drum, giromaatpas; 9. regenjas
met voering (grijs); 10. bos sleutels aan
ring; 11. rood bont kalt (3 weken oud);
12. bruin lederen portefeuille f 125,—
en legitimatiebewijs; 13. bruine porte-
monnee en bankpas f 175,00; 14. jasje
met binnenbanden; 15. witte rijstvogel;
16. blauwe portemonnee met bankpas;
17 blauwe stoffen handschoenen; l H.
fazanten haan en hen; 19. dameshorlo-
ge met zilveren schakelband Citizen;
20. wieldop Rover; 21. wieldop Mazda;
22. zilveren schakelarmband; 23. 2
tuinstoelen in dozen; 24. gevonden da-
meshorloge met goudenband Pontiac.

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schibersbednjf
D

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

Is uw drukwerk vakwerk geworden...
dan komt 't van Weevers uit Vorden.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086
GIRO 555 DEN HAAG

DGUNK-HeNDRIKSeiM DOGTV66L
VAN DG PRIJS Af MAAR NIGTS

VAN Z'N PRINCIP65.

duur, veiligheid, maar ook van
uitstekende service en garan-
tiebepalingen. Dus als u zeker
wilt zijn van uw aanschaf, koop
dan één van onze onderstaande
occasions.

Een betrouwbare occasion
koopt u bij Automobielbedrijf
Deunk-Hendriksen. Vanzelf-
sprekend hanteren wij de Volvo
norm . . . en daardoor bent u
verzekerd van: lange levens-

340 GL 1.4, 5-drs, 1982, 73.300 km 7.000,-
340 L Aut., 3-drs, 1982, 72.000 km 7.000,-
340 DLS 2.0, 3-drs, 1983,123.000 km 7.000,-
340 DL 1.4, 3-drs, 1986, 56.000 km 14.000,-
340 DL 1.7,3-drs, 1986,87.000 km 14.500,-
340 DL 1.7, LPG, 3-drs, 1987,107.000 km 16.000,-
340 DL 1.4, Special, 5-drs, 1987,44.000 km 17.500,-
340 DL Aut., 4-drs, 1988, 30.000 km 20.000,-
360 GLT 2.0,4-drs, 1987, 74.000 km 22.000,-
440 GL 1.7, 5-drs, 11-1988, 62.500 km 28.000,-
480 Turbo, 1988,44.000 km 42.000,-
240 GL 2.3,4-drs, 1986, 70.700 km 22.500,-
240 GL 2.3, LPG, 4-drs, 11-1987, 99.500 km 29.500,-
240 GL 2.3, S-dak-roofrek, 5-drs, 1988, 63.500 km 37.500,-
740 GL Diesel, 4-drs, 1987,145.000 km 29.500,-
740 GLE Aut., Airco., 4-drs, 1987,133.000 km 29.750,-

BETROUWBAAR DAT KUNT; U VAN VOLVO V6IUG AANNEMEN.

AUTOMOBIELBEDRIJF DEUNK-HENDRIKSLN.
•AT.c, l JA, RUURLO, TE)

COUPONNEN
TAPIJT

van2-14mtr. lang
op 400 of 500 breed

NU MET FORSE
KORTINGEN

HELMINK
meubelen

Vorden - Zutphenseweg 24
Tel. 05752-1514

Eibergen - J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 05454-74190

OPERATION FRIENDSHIP

LAAT UW AUTO
WASSEN!

A.S. ZATERDAG 28 APRIL
v.a. 9 uur op het parkeerterrein
naast café Eskes. Voor slechts

1 tientje wassen en zuigen!

Autoverzekering
vanaf f 7,50 per maand.

Natuurlijk bij...
Wenzel Spellbrink
Tel. 05430-18585

Ruurlo: 05735-2136

ZATERDAG 12 MEI a.s.

SIX-toernooi
SV Ratti
Opgave:

Tel. 1850 of 6755.

met
Televisie

reparaties
- direct

i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD

Weg naar Laren 56,
Zutphen. Tel. 05750-13813

Dorpsstraat 8
Vorden. Tel. 05752-1000



SPOKT-nieuzvs

W Vorden
Uitslagen
Senioren: Vios Beltrum l - Vorden 1:
3-0; Vorden 2 - Grol 4: 3-1; Fortuna
Winterswijk 2 - Vorden 3: 1-0; Grol 7 -
Vorden 4: 3-2; Vorden 5 - Neede 6: 1-6;
Lochem 5 - Vorden 6: 6-5; AZC 8 - Vor-
den 7: 2-0.
Junioren: Sp. Neede Al - Vorden Al:
0-0; Vorden A2 - Grol A3: 3-0; Voor-
waarts C l - Vorden C l: 4-0; Vorden C2
- Diepenheim C l: 4-7.
Pupillen: Vorden Dl - Wilh. SSS Dl:
0-3; Vorden D2 - S.C.S. Dl: 2-1; Vor-
den El - Wilh. SSS El: 1-6; Wanrsv.
Boys E2 - Vorden E2: 2-3; Vorden E3 -
Eefde El: 1-6; Zutphen F2 -Vorden F2:
l -1; Wilh. SSS F3 - Vorden F3: 8-4.

Programma
Senioren: Vorden l - Silvolde 1; Erix 2 -
Vorden 2; Vorden 3 - Grol 3; Vorden 4 -
Rietmolen 3; Rekken 3 - Vorden 5; Vor-
den 6 - GSV 63 2; Vorden 7 - Baakse
Boys 4; Rekken 5 - Vorden 8.
Junioren: ABS B l - Vorden B l; Vorden
Cl-PaxCl .
Pupillen: AZC Dl - Vorden Dl; Vor-
den D2 - Oeken Dl; Vorden El - Be
Quick El; SHE El - Vorden E2; Vorden
E3 - Erica 76 E2; Vorden F l - Voorst F l;
AZC F2 - Vorden F2; Be Quick F2 -
Vorden F3.

Ratti - Oeken: 0-0
Afdeling zaterdag
In de laatste thuiswedstrijd van dit sei-
zoen heeft Ratti een goede kans laten
liggen om alsnog in aanmerking te ko-
men voor de tweede plaats op de rang-
lijst, die recht geeft op promotie naar
de eerste klas afdeling Gelderland.
Concurrenten Wilp, Eefde en Sinar
Maluka speelden gelijk, maar aange-
zien Ratti zelf ook niet verder kwam
dan een 0-0 gelijkspel tegen Oeken,
blijft de situatie ongewijzigd.
De eerste helft gaf een gelijk opgaande
strijd, waarbij Ratti de betere kansen
had. Kopballen van Pascal Klootwijk,
Piet Immink en Harm Welleweerd had-
den niet het gewenste resultaat. Ook
een goed genomen vrije trap van Di-
nand Hendriksen wist de keeper te ke-
ren. Topscorer Mark Sueters werd zo-
doende node gemist, vanwege een le-
geroefening. Het enige wapenfeit van
Oeken was een vrije trap, die goed ge-
pakt werd, door de attent keepende Ro-
bert Bos.
De tweede helft beheerste Ratti de wed-
strijd volkomen. Met goede aanvallen
werd Oeken teruggedrongen. De kan-
sen die hieruit voortkwamen waren
deze middag echter niet aan de Ratti-
spitsen besteed. Dinand Hendriksen
miste alleen voor de keeper, Jan Wil-
lem de Hart en Harm Welleweerd kon-
den uit goede voorzetten niet het doel-
vinden.
Vlak voor tijd ontstond een scrimmage
voor het Oeken-doel, waarbij een Oe-
ken-speler de bal met de hand uit het
doel sloeg. De overigens goed leidende
scheidsrechter zag hierin echter geen
aanleiding om de bal op de stip te leg-
gen. Zo bleef het 0-0, na een leuke
spannende wedstrijd.
Aanstaande zaterdag speelt Ratti in en
tegen Sp. Eefde.

Sixtoernooi s.v. Ratti
Op zaterdag 12 mei a.s. organiseert de
aktiviteitencommissie van s.v. Ratti
voor het derde achtereenvolgende jaar
het Sixtoernooi.
Het Sixtoernooi bevat de onderdelen
voetbal (zestallen op halve voetbalvel-
den) en volleybal. Het Sixtoernooi
heeft geen prestige karakter: alleen de
sportiefste teams krijgen na afloop een
prijs overhandigd. Voor bedrijven,
vriendenclubs, families etc. is het Six-
toernooi de ideale mogelijkheid om
een dag op ontspannen en recreatieve
wijze te voetballen ofte volleyballen.
Aan het Sixtoernooi kan deelgenomen
worden door zowel dames-, heren- als
gemengde teams en aan deelname zijn
geen kosten verbonden. Inlichtingen
en opgave: Jeroen Tolkamp (tel. 6755)
en Mannes Bekman (tel. 1850).

Ratti - Klein
Dochteren
Een wedstrijd die op papier door Ratti
gewonnen moest kunnen worden. De
punten heeft Ratti ook nodig om nog
mee te kunnen doen aan het kam-
pioenschap. Al gelijk na de aftrap had
Ratti de overhand. Maar er werd niet
scherp genoeg gespeeld. Het duurde
zeker 20 minuten voordat Ratti voor
kwam te staan. C. Addink stoorde in de
verdediging van Klein Dochteren en
wist zo de bal te krijgen. Ze schoot hem
daarna strak langs de keeper 1-0.
Tot rust bleef er mat gevoetbald en 1-0
was dan ook de ruststand.

Gelijk na de aftrap van Klein Dochte-
ren in de tweede helft werd ervan Ratti-
zijde goed gestoord. A. ten Pas bracht
de bal scherp voor en L. Terwel maakte
er 2-0 van. Ongeveer 10 minuten later
ging G. Bos mee met de aanval, die van
links werd opgezet. Ze wist er uiteinde-
lijk zelf een mooi doelpunt van te ma-
ken 3-0. Ondanks deze stand was het
spel nog niet overtuigend genoeg.
Na een aanval, die in een corner ein-
digde, schoot G. Bos de bal op de lat.
De bal kwam terug en C. Addink scoor-
de alsnog 4-0. Dit was tevens de eind-
stand.

Uitslagen Socii
Ratti l - Socii 1: 2-1; Veldhoek l - Socii
2: 0-1; Socii 3 - Dierense Boys 4: 2-4;
Pax 6 - Socii 4: 3-5; Socii 5 - Zutphen 6:
0-8; Socii 6 - Eerbeekse Boys 9: 6-1.
Jeugd: Eefde Cl - Socii Cl: 1-2; Brum-
men D2 - Socii Dl: 0-4; Socii El - Wil-
helmina E3: 2-5; Socii F l - Oeken Fl:
4-0.

Programma Socii 29 april
Socii l - Steenderen l; Socii 2 - Zutpha-
nia 2; De Hoven 4 - Socii 3: De Hoven 6
- Socii 5; Steenderen 5 - Socii 6.
Jeugd 28 april: Socii Al - Harfsen Al;
Colmschate C2 - Socii Cl; Socii Dl -
Brummen Dl; Socii El - SHE El; Socii
Dl - Almen Dl; Socii El - Zilhelmina
E2;SociiFl-GazelleN.Fl.

Keepers-
promotiedag
Vorige week "dinsdag organiseerde het
jeugdbestuur van de voetbalvereniging
'Vorden' een keeperspromotiedag.
Deze dag stond onder leiding van de
ex-keeper van Volendam Frans Hoek.

Frans Hoek is een bekende naam bin-
nen de voetbalwereld. Hij geeft dage-
lijks keeperstraining aan de keepers
van Ajax en Volendam resp. Stanley
Menzo en Jaap Schilder. Er waren deze
dag zo'n 100 deelnemers op de Vor-
den-velden aanwezig. Naast de deelne-
mers was er ook een delegatie van Stu-
dio Sport die deze dag opnames maak-
te. Deze zullen tijdens de W.K. in Italië
op T.V. vertoond worden.
De deelnemers begonnen 's morgens
om 9.00 uur met de veldtraining, wat
onder andere bestond uit het werken
met een 'kanon'. Na de lunch werden
de oefeningen van de morgen kort her-
haald en werd er met een 'Tsjoek', een
soort trampoline gewerkt. Verder was
er een demonstratietraining waarbij
onder andere de keeper van 'De Graaf-
schap' Ron Olyslager het onderste uit
de kan moest halen. Aan het eind van
de middag gingen alle deelnemers te-
vreden doch uitgeput naar huis!

Volleybalver. Dash
Uitslagen: H2B: Salvo l - Dahs 3: 0-3;
D4C: WSV 4 - Dahs 9: 1-2; Hl: WSV l -
Dahs 2: 2-2; MA2: Heeten Al - Dash
Al: 2-2; DP: Dash 2 -Voorwaarts 2: 3-1;
D2A: Dash 3 -WSV 1:2-1; D2B: Dash 4
- DVO 3: 2-1; D3A: Dash 5 - Hansa 3:
2-1; D3B: Dash 7 - Wilh. 3: 1-2; DSC:
Dahs 6 -Wilh. 4: 2-1; D4B: Dash 8 - SVS
&: 1-2; H3C: Dash 4 - Hansa 5: 3-0;
JB1: Dash BI - Devoles BI: 3-0; JC1:
DashCl -BoemerangCl: 1-2.

L.R. en P.C. De
Graafschap
Op zaterdag 21 april is een groep po-
nyruiters naar Gorssel geweest, waar
het concours van Semper Fidelis ge-
houden werd. Daar werden de volgen-
de prijzen behaald:
Ll-dressuur: Ie prijs: Rinie Heuvelink
metLucky 121 pnt.
B-dressuur: 4e prijs: Heidi Vruggink
met Danny 128 pnt.
L2-dressuur: 3e prijs: Lilian Cuppers
metNetron 126 pnt.
Ll-dressuur: 4e prijs: Nicole Douma
metMixi 125 pnt.
Op zondag 22 april gingen de paarden
naar Gorssel en behaalden daar ook
enkele prijzen.
Ml-dressuun 2e prijs: Saskia Vreman
met Ricardo 128 pnt.
L2-dressuur: 4e prijs: Rita Wijnbergen
metCharlie 124 pnt.
B-dressuur: 3e prijs: Kajsa Mens met
BoruslSl pnt.

Rabo-Dash straten-
volleybaltoernooi
De toernooicommissie van de Vorden-
se volleybalvereniging Dash, t.w. Willie
Kuit, Hans Elbrink, Teus van Hunnik
en Ben Roerdinkveldboom, organi-
seert op maandag 21 mei, dinsdag 22
mei, maandag 28 mei, dinsdag 29 mei,
dinsdag 5 juni en zaterdag 9 juni in
samenwerking met de plaatselijke Ra-
bobank een stratenvolleybaltoernooi.
Voor dit toernooi dat in de sporthal 't
Jebbink wordt gehouden hebben zich
68 teams opgegeven. Er is geen presta-
tie- of recreatieve poule. De teams wor-
den verdeeld over 16 poules.

VoorjaarsritDe
Graafschap rij ders
Aan de door de Vordense auto- en mo-
torclub De Graafschaprijders georga-
niseerde voorjaarsrit (orienteringsrit)
werd in totaal door 65 equipes deelge-
nomen. De rit was uitgezet door de he-
ren W. Wisselink en J. Luiten. De uit-
slagen waren als volgt:

A-klasse: 1. H. Cortumme 89 strafpnt.;
2. J. Have 171 strafpnt; 3. A. Rossing
250 strafpnt. B-klasse: 1. P. Reinders
193 strafpnt; 2. G. Siemes 207
strafpnt; 3. G.j. Eskes 310 strafpnt
Toerklasse leden: 1. R. Scheffer 36
strafpnt; 2. HJ. ten Velde 43 strafpnt;
3. G.W. Pardijs. Toerklasse niet-leden:
1. A. Steenbergen 2 strafpnt; 2. H.
Huiting 30 strafpnt; 3. G. Disselhorst
32 strafpnt. Clubteams A-klasse: l. De
Graafschaprijders 348 strafpnt. Club-
teams B-klasse: 1. MAC Drente 710
strafpnt Clubteams C-klasse: l. MAC
Stadskanaal 65 strafpnt
Bert Regelink reikte de prijzen uit.

P.V.Vorden
Leden van de P.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht vanaf
Ottignies. Aankomst eerste duif
13.58.10. Laatste duif 14.19.38.
De prijzen werden gewonnen door: J.
Eulink, 1-3; G. en H. Boesveld,
2-5-6-8-9; A.A. Jurriens, 4-7; H. Stok-
kink, 10.

Vordens Tennis
Park
De afgelopen weken was er volop be-
drijvigheid op het Tennispark te Vor-
den. Terwijl recreanten de banen al-
weer bezetten, was menig competitie-
team al volop in training voor de
wedstrijden die voor de deur stonden.
Dit jaar neemt V.T.P. met een aantal
van 21 competitieteams deel aan zowel
de junioren, dames, heren en gemeng-
de competitie!
V.T.P. mag zich dit seizoen gesteund
weten door de sponsoring door auto-
bedrijf Groot Jebbink van het Heren l
team, dat uitkomt in de landelijke com-
petitie. Deze sponsoring bestaat uit het
leveren van trainingspakken, facilitei-
ten voor extra training, ballen, etc.

De competiH^itslagen van de afgelo-
pen weken zijn als volgt:

Zondagcompetitie (landelijk) 8 april
Veldmaat l - Vorden Heren 1: 6-0;
Vorden Hei^ËC - Tez l: 0-6; Sprenke-
laar - VordS^Heren 3: 4-2; Vorden
Mix l - Quick A2: 7-1; De Hoven l -
Vorden Mix 2: 6-2; Vorden Jun. Mix l -
Lent3:8-0.
Dinsdagcompetitie (dames) 17 april
Apeldoorn Quick 3 - Vorden 1: 3-3;
Vorden 2 - Didam 3: 3-3; T.C. Zuid 6 -
Vorden 4: 6-0. *
Woensdagcompetitie (junioren) 18
april
Vorden Mix l - Zeddam 1: 0-5; De
Kolkstede l -VordenJong. 1: 0-6;Win-
terswijk l -VordenJong. 1: 5-1.
Donderdagcompetitie (dames dub-
bel) 19 april
Vorden l - De SchaeckS: 0-4.

Zaterdagcompetitie (district) 21 april
Mallumse Molen l -Vorden Mix 1: 0-5;
Doesburg 4 - Vorden Mix 2: 5-0; does-
burg 5 - Vorden Mix 3: 0-5; Vorden
Mix 4 - Beckson 4: 3-2; Vorden heren l
- Groenlose 1: 2-4; Vorden Heren Vete-
ranen l - Socii 1: 1-5; De Maten l -
Vorden Jongens 1: 6-0; Vorden Jun.
Mix l -Eerbeek 1: 1-4.
Zondagcompetitie (landelijk) 22 april
Vorden Heren l - Mallumse Molen:
3-3; Schapekolk l - Vorden Heren 2:
6-0; Vorden Heren 3 - Wildbaan 2: 2-4;
Wildbaan 2 - Vorden Mix 1: 1-7; Vor-
den Mix 2 - Lochem 2: 1-7; Mallumse
Molen l -VordenJun. Mix 1: 5-3.

Dammen
Sneldammen voor teams
In Bennekom werd de Gelderse finale
Sneldammen voor teams afgewerkt.
DCV 2 kwam uit in de Provinciale
Hoofdklasse. Ondanks een slecht be-
gin (4-6 nederlaag tegen WDV Win-
terswijk), kon toch middels 3 6-4 over-
winningen een kampioenschap ge-
vierd worden. Theo Slütter werd DCV-
topskorer met 7 uit 4. De skore van de
overige DCV-ers was: Mike Voskamp 6;
Bertus Nijenhuis 6; Saskia Buist 2; Jür-
gen Slütter l punt.
Eindstand: 1. DVC 2 6 pnt.; 2. Kroon-
schuifEde 5; 3. WDV Winterswijk 4.

Het eerste tiental stond tot aan de laat-
ste ronde aan kop, maar in die laatste
ronde werd met 2-8 verloren van mede-
koploper DV Huissen. Die haalde
daarmee het kampioenschap Nationa-
le Hoofdklasse binnen. Henk Groten-
huis en Henk Ruesink skoorden 6 pun-
ten uit 4 wedstrijden; Jan Masselink 5;
Henk Hoekman 4 en Chris Grevers 2
punten.
Eindstand: 1. DV Huissen 8; 2. DCV 6;
3. BDV Bennekom (19 bordpunten).

Touwtrekken op
Koninginnedag
Op 30 april organiseerd de Touwtrek-
vereniging Vorden in samenwerking
met de Oranjevereniging een touw-
trektoernooi.

Er wordt getrokken op rubbermatten.
Hieraan kan iedereen meedoen. Een
ploeg moet bestaan uit zes personen.
Dit geldt voor dames als voor heren-
teams. Ook mag er een reserve in gezet
worden. Er wordt getrokken op sport-

schoenen en dit alles zal plaatsvinden
in de Dorpsstraat voor Café De Her-
berg.

Opgave is mogelijk tot zondag 29 april
bij M. Engel.Tel. 05752-2886.

Touwtrek Vereniging Vorden
ontvangt nieuwe trainingspakken
Dhr. Jac. H. de Jong pres.dir. van Nedac-Sorbo Groep BV heeft de touwtrekvereniging
Vorden nieuwe trainingspakken overhandigd. Dit gebeurde in een goed gevulde kantine
van de touwtrekvereniging.Dhr. Barink voorzitter van de T.T.V. was bijzonder ingenomen
met deze ondersteuning, want door deze presentatie geeft de T.T.V. toch wel degelijk zijn
visitekaartje af.Natuurlijk zijn wij U voor deze ondersteuning als touwtrekvereniging bij-
zonder dankbaar. Dhr. de Jong was bijzonder onder de indruk hoe de touwtrekvereniging
zich daar presenteerden. Dit is toch uniek hoe U hier zit en hoe iedereen zich zo betrokken
voelt bij Uw vereniging, met name noemde dhr. de Jong Anthon Steenbreker, weer of geen
weer en als het nu veel opbrengt of weinig U bent en U staat altijd klaar.
Touwtrekken is kracht, laat ook die kracht in sportief opzicht de kracht van Uw vereniging
zijn.

Van links naar rechts: De heer de Jonge, verkoop direkteur Nedac, de heer Jac. H. de Jong, pres. dir.,
de Trainer van TTVen voorzitter de heer Barink.

Socii l in trainingspakken

Deze zijn onlangs aangeboden door Mechanisatiebedrijf Henk Arends. Deze heeft er mede
voor gezorgd, dat Socii een nieuwe regen installatie heeft gekregen. Zodat er op tijd kan
worden gesproeid.

Ratti 4 Afd. Zondag werd onlangs voorzien van nieuwe kleding. Bouwbedrijf Rondeel
zorgde voor deze door de Ratti-spelers zeer gewaarde geste.
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