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Nieuwe kastanjebomen
geplant

Vorige week zyn op het plantsoen van de N.H. kerk twee nieuwe ka-
stanjebomen geplant. Onder het toeziend oog van de heer Bekman,
voerde de fa. Kettelerij e.e.a. vakkundig uit. Moeten t.z.t. de oude ka-
stanjebomen uit het dorpsbeeld verdwijnen, dan hoopt men dat de
nieuwe zover zyn, dat zy goede vervangers zyn.

Vergadering
Jong Gelre

De afdeling Vorden van Jong Gelre
houdt vrijdagavond 9 mei in de Kapel
in de Wildenborch haar voorjaarsver-
gadering. Onder meer komen dan de
verslagen van de A.J.K.; de sportcom-
missie, clubblad en de verslagen van
het sekretariaat en penningmeester
aan de orde. Tevens zal van gedachten
worden gewisseld over het zomerpro-
gramma.

Na afloop van de vergade-
ring worden er schietwedstrijden ge-
houden. Voor zowel de beste heer als
de beste dame ligt een prijsje klaar.

Vlooienmarkt
"Concordia"
De Vordense muziekvereniging
"Concordia" organiseert op zaterdag
10 mei een "vlooienmarkt". Deze
markt wordt gehouden in het Dorps-
centrum. Particulieren wordt de gele-
genheid geboden om nieuwe of twee-
de hands goederen te verkopen ofte
ruilen.
Ook plaatselijke verenigingen hebben
de gelegenheid om verkoop te plegen.
Ook bestaat de mogelijkheid om
d.m.v. spelletjes de kas te spekken.
Men kan zich voor deze vlooienmarkt
nog steeds opgeven bij de heer W. Ba-
rink, tel. 05730-4251.

Dodenherdenking
Zondagavond werd in de dorpskerk een dienst gehouden ter ere van
de nabestaanden en gevallenen in de Tweede Wereldoorlog 1940-
1945. In deze Oecumenische dienst ging ds. J. Zijlstra voor. Het
Vordens Mannenkoor o.Lv. B. Nijhof werkte aan deze dienst mee.
De herdenking werd a/gesloten op de algemene begraafplaats.
Burgemeester Vunderink legde een krans namens het gemeentebe-
stuur. Het Vordens mannenkoor werkte ook aan deze plechtigheid
mede.
Velen legde bloemen op de graven van de onbekende soldaat.

25 jaar Amnesty International
'De noodzaakt blijft9

Onder het bovenstaande motto herdenkt Amnesty International
op 28 mei van dit jaar de dag waarop 25 jaar geleden de

organisatie werd opgericht.
Amnesty kijkt even achterom, naar de ontwikkeling in die 25 jaar.

Amnesty International werd in Enge-
land opgericht als een niet-politieke
organisatie, die op de bres staat voor
enkele, zeer belangrijke, mensenrech-
ten.
Amnesty werkt voor de vrijlating van
mensen, die vastgehouden worden
wegens hun overtuiging, huidskleur,
sekse, etnische afkomst, taal of geloof,
die geen geweld gebruikt of gepropa-
geerd hebben.
Amnesty |feleit eerlijke processen
binnen reoffjjke termijnen voor alle
politieke gevangen en werkt voor poli-
tieke gevangenen die zonder aan-
klacht of proces gevangen zitten.
Amnesty verz?t zich tegen de dood-
straf en rt^fcpling en andere wrede,
onmenselrpr of vernederende behan-
delingen of bestraffing voor alle ge-
vangenen, zonder uitzondering.
In de 25 jaar van haar bestaan is Am-
nesty uitgegroeid tot een wereldwijde
organisatie met in vele landen van de
wereld groepen vrijwilligers, die Am-
nesty ondersteunen.
Er is veel onderzoek nodig vóór Am-
nesty een beschulddigende vinger kan
uitsteken naar de bestuurders van een
land, dat de hiervoor genoemde men-
senrechten schendt.
Hierbij betrekt Amnesty geen stelling
vóór of tegen politieke systemen.
Haar enige doel is dat landen de men-
senrechten naleven.
Eén van de aktiviteiten van Amnesty
is het maandelijks terugkerende
schrijven van brieven voor gevange-
nen. Deze brieven zijn gericht aan de
autoriteiten van de landen met het
verzoek om een, met name genoem-
de gevangene, vrij te laten of beter te
behandelen.

Een andere be langrijke aktiviteit is
het 'adoptiewerk'. Hierbij buigt een
groepje mensen zich voor langere tijd
over het lot van een gevangene en
probeert door brieven aan de autori-
teiten, aan de familie en een enkele
keer ook aan de gevangene zelf, ver-
betering in zijn lot te bewerkstelligen
en hem uiteindelijk vrij te krijgen.
Soms wordt de familie gesteund en
worden er pakjes gestuurd.
Men vraagt vaak: 'En helpt ||knou al-
lemaal?'
Jazeker, dat helpt!
Het blijkt dat alle politieke systemen
gevoelig zijn voor de publieke opinie.
De wetenschap dat Amnesty Interna-
tional een in de wereld geaijlkteerde
organisatie is die niet over^ffi nacht
ijs gaat legt hierbij veel gewicht in de
schaal.
Uit brieven van vrijgelaten gevange-
nen blijkt steeds weer: toen Amnesty
zich met de zaak ging bemoeien ver-
beterde de behandeling en volgde
soms de vrijlating.

Vrijdag a.s. besteedt de AVRO in haar
televisieprogramma langdurig aan-
dacht aan Amnesty International.
Voor veel mensen misschien een aan-
leiding om zich nader over de organi-
satie op de hoogte te stellen. En zich
als lid op te geven.

25 jaar Amnesty International. Reden
om feest te vieren? Verre van dat, dat
geeft het motto: 'De noodzaakt blijft'
wel duidelijk aan.
Ééns zal Amnesty feest vieren en dat
zal een groots feest worden.
Dat zal de dag zijn waarop Amnesty
International zichzelf opheft!

Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis : maandag- t/m vri jdagmorgen
van 8.00-12.30 uur en vrijdag van 13.30-17.00 uur. Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: volgens afspraak. Spreekuur wethouder
J.F. Geerken: vrijdag na 10.00 uur volgens afspraak. Spreekuur wethouder H.A. Bogchelman: donderdag nu 10.00 uur volgens afspraak.
(a f sp raken telefonisch te maken bij receptie gemeentehuis) .

1. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen.
De Wet Arob biedt aan derden be-
langhebbenden de mogelijkheid •offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Een overzicht
van de verleende bouwvergunningen
treft u onderstaand aan. Het indienen
van bezwaar is aan een aantal regels
gebonden. Voor nadere toelichtingen
kunt u contact opnemen met afdeling
I ter secretarie. Belangrijk is evenwel
dat een bezwaarschrift in principe
B I N N K N 30 DAGEN na de datum
van verlening moet worden inge-
diend, de onderstaande
bouwvergunningen zijn verleend op
22 april 1986.
Verleende bouwvergunningen:
1. Aan de heer G.H. Halfman, Hen-

geloseweg 15, voor het bouwen van
een ligboxenstal.

2. Aan de heer J. Nijman, Citadel 23,
Huissen, voor het bouwen van een
recreatiewoning aan het Schapen-
meer 7.

2. Ophalen huisvuil
Op donderdag 8 mei (Hemelvaarts-
dag) zal er uiteraard geen huisvuil op-
gehaald worden. Dit zal weer op don-
derdag 15 mei aanstaande gebeuren.

3. Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met werkzaamheden aan
de spoorwegovergang aan de Ruurlo-
seweg (Rijksweg 47) zal op 13 mei aan-
staande één rijbaan afgesloten wor-
den voor het verkeer. Deze werk-
zaamheden zullen naar verwachting
van 08.00 tot 16.00 uur duren.

4. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nederlands Astma Fonds ver-

gunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 12 tot en met 17 mei aanstaan-
de.

5. Militaire oefeningen
Van 13 tot en met 15 mei aanstaande
zullen onder meer in deze gemeente
militaire oefeningen gehouden wor-
den.

Er zal gebruik gemaakt worden
van losse munitie; particulieren heb-
ben toestemming verleend tot het be-
treden van hun terreinen.

6. Sluiting gemeentehuis
op 9 mei aanstaande.

Op vrijdag 9 mei, de dag na Hemel-
vaart, zal het gemeentehuis gesloten
zijn. De Burgerlijke Stand zal echter
wel van 9.00 tot 9.30 uur geopend zijn
voor het aangeven van geboorten en
overlijden.

Hemelvaartsrit
Graafschaprijders
De V.A.M.C. "De Graafschaprijders"
organiseert op Hemelvaartsdag een
oriënteringsrit voor auto's, motoren
en bromfietsen over een afstand van
45 kilometer. De rit is uitgezet door de
heren G. Versteege en A.C. Weevers.

De start is bij café Schoenaker op de
Kranenburg. In afwachting van de
prijsuitreiking wordt er een bingo ge-
speeld.

Voorjaarstocht
Achtkastelenrij ders
De V.R.T.C. "De Achtkastelenrijders"
organiseert op zondag 11 mei een
voorjaarstocht. De deelnemers kun-
nen uit drie afstanden kiezen te weten
25,40 of 80 kilomter. De start is vanaf
café-restaurant "De Herberg". De
route is geheel met pijlen aangegeven.

Voor inlichtingen kan men bellen
05752-3112.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Excursie
Standsorganisaties
Vrijdag 9 mei organiseert de afdeling
Vorden van de GmvL, de ABTB en
CBTB een gezamenlijke excursie.
Het vertrek is vanaf het Marktplein.
Deze dag zal o.m. een bezoek worden
gebracht an de miniatuursteenkolen-
mijn in Valkenburg en aan de bekende
Mergelgrotten.

Nationale
Molendag

Zaterdag 10 mei wordt de nationale
Molendag alsmede de landelijke fiets-
dag gehouden. Bijna alle wind- en wa-
termolens die er in Nederland nog zijn
draaien die dag. De molens zijn te-
vens te bezichtigeen. Zo ook de Hack-
fortermolen aan Het Hoge en de Wil-
permolen in de Posterenk.

Feestelijke avonddienst
op Ie Pinksterdag
Pinksteren, wat mqet je ermee? Dit is
het thema van de interkerkelijke
jeugddienst die Ie Pinksterdag 's
avonds wordt gehouden in de NH-
Kerk. Medewerking wordt verleend
door het jeugdkoor Interchrist en het
gemengd koor Excelsior, beiden uit
Vorden. De voorganger is ds. Verhae-
re uit Hengelo Gld.

GEBOREN: Geen
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: E. Saman en A.S.C. Ni-
pius; L. Winkel en J.M.M, de Brou-
wer; D.G. de Vries en A.B. van Brink.
OVERLEDEN: H.F. Eugelink,oud 80
jaar.

R.K. KERK KRANENBURG
Woensdag 7 mei 19.00 uur Eucharistievie-
ring. Donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag)
9.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. KERK VORDEN
Donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag) 10.30
uur Eucharistieviering.
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering.

HERVORMDE GEMEENTE
Hemelvaartsdag 8 mei 10.00 uur ds.
K.H.W. Klaassens, in de Gereformeerde
Kerk viering van de Hemelvaartsdag.
Zondag 11 mei 10.00 uur ds. H. Westerink.

KAPEL WILDENBORCH
11 mei 10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens,
m.m.v. de Cantorij.

GEREF. KERK VORDEN
Hemelvaartsdag 8 mei 10.00 uur ds. Klaas-
sens i.d. Geref. kerk, gez. Hemelvaarts-
dienst.
Zondag 11 mei 10.00 uur ds. G.W.H. Ped-
demors. 19.00 uur ds. G.O.N. Veenhuizen
(beide uit Beekbergen).

WEEKENDDIENST HUISARTS
10 en 11 mei dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30 en 10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00 tot 9.15 uur.

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

WEEKENDDIENST TANDARTS
8 en 9 mei H. Donker, Hengelo Gld. tel.
05735-2191,10 en 11 mei N.J. Edens, Vor-
den. tel. 05752-1453.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen
11.30 uur.

WEEKENDDIENST DIERENARTS
Van zaterdag 10 mei 12.00 uur tot maan-
dagochtend 09.00 uur dr. Warringa. Tel.
1277. Tevens avond en nachtdienst 19.00
tot 07.00 uur.

WONINGBOUWVERENIGING
Woningbouwvereniging "Thuis Best",
Burg. Galleestraat 58, Vorden, tel. 05752-
1494.

Spreekuren ma. en wo. 11.00-12.30 uur.
Adviescomm. woningtoewijziging houdt
zitting in het Dorpscentrum de eerste
maandag van de maand van 19.00-20.00

TAFELTJE-DEKJE
Contactpersoon mei, mevr. Wolters, tel.
1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

HARTHULPLIJN
NED. HARTPATIËNTEN VERG.

Telefoon 08340-44192.

STICHTING VOOR MAATSCHAP-
PELIJKE DIENSTVERLENING

"DE GRAAFSCHAP"
Centraal kantoor: Kastanjelaan 15 te Hen-
gelo Gld. Tel. 05753-2345.
Kantoor Vorden: Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Algemeen Maatschappelijk Werk: Mevr.
M. Kersten. Spreekuren: ma, wo en vr.
8.30-9.30 uur.
Bejaardenverzorging: Mevr. W.E. ten
Broeke. Spreekuren: ma t/m vr, 8.30-9.30
uur.
Gezinsverzorging: Mevr. H.M. Lenselink.
Spreekuren: ma, wo en do, 8.30-9.30 uur.
A.A.W.- en Alpha-hulpverlening: Mevr.
K.A. Altena. Tel. 05752-3246. Spreekuren:
di en do, 8.30-10.00 uur.

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

TAXIDIENST
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

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

MONUTA STICHTING
Rouwcentrum, Het Jebbink 4a, Vorden.
Telefoon 05752-2749.

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

STANKMELDINGSNUMMER
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

BRAND MELDING
Tel, 2222, b.g.g. 05700-13333.

POLITIE
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

OPENINGSTIJDEN DIERENTEHUIS
"DE BRONSBERGEN" WARNSVELD

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



Voor alle dauwtrappers staat
een drankje klaar

Hemelvaartsdag

GRANDIOZE MEUBELSHOW
VAN 10.00 TOT17.00 UUR

HELMINK
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TEL. 05752-1514

meubelen en tapijt

vieier w mee?

hefc Marktplein
ziens l

3e Nederlandse old-timers/classic-cars Veiling
te 's-Hertogenbosch, Brabanthallen

j| Geveild worden ca.
v 80 automobielen o.a.

$ Rolls Royces, Bentley,
|f Studebakers, Daimlers,
H MG's, Jaguars,
' Oldsmobile, Buick,
|| Desoto, Plymouth,

A-Ford, Citroen B-14,
etc. etc.

Veilinghuys
De Castanghe
's-HertogenboschKükdagen: 17,18 en 19 mei

10 tot 18 uur. Veiling 19 mei, 20.30 uur Tel 073-21579
Lochem. Tel. 05730-1895

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

Vooral uw reparaties, restauraties, nieuwbouw of verbouw naar de erken-
de vakman.

Het adres voor:

* centrale verwarming
* sanitair
* dakbedekking
* riolering
* waterleidingen
* zinkwerk
* gasinstallaties
* onderhoud gastoestellen
* riool ontstopping

Beleefd aanbevelend; uw erkend gas-
en watertechnisch installateur

f. Jansen loodgietersbedrijf
Burg. Galleestraat 60, 7251 EC Vorden. Telefoon 05752-2637

Voor moederdag niet
vergeten zo'n heerlijke

koude schotel
te bestellen en zoals het
hoort...

met puur rundvlees en
echte mayonaise!

Onze koks maken er iets
lekkers van.

Restaurant— Grill

„Be &otonöe
Tel. 05752-1519-Vorden

Gaarne vroegtijdig bestellen.

«l NUTSFLORALIA
UFTREIKING STEKPLANTEN

Voor volwassenen:

1 brachycome (hangplant)
1 fatshedra (vingerklimplant)
prijs per stel f 2,00

Uitreiking op donderdag 1 5 mei a.s. 's middags
van 3 tot 4 uur bij Hoveniersbedrijf Kettelerij,
Zutphenseweg Vorden.

Opgave bij:
Mevr. Groot Bramel,
Pieter v. Vollenhovenlaan 21, tel. 1351
Mevr. Tigchelaar, Brinkerhof 66, tel. 1 728
Mevr. Hesselink, Molenweg 1 5, tel. 1555

Voor schoolkinderen
1 fuchsia
1 domorphoteca (margrietachtig)
prijs per stel f 2,00.

De plantjes voor de schoolkinderen worden 1 5
mei a.s. op de scholen uitgereikt.

Moederdag

GEBAK
Wij hebben ze voor u in vele

variëteiten, o.a.

SLAGBOOM - VRUCHTEN
MOKKA - KWARK
BAVAROIS
en allemaal kersvers, dat proeft U.

't winkeltje in vers brood en banket

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

De ene hypotheek
is de andere niet..,

«a. 6?%
De bank met de S is gróót in hypotheken. En kan u

daarom altijd een hypotheek "naar maat"
adviseren. Afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Met gunstige condities en een aantrekkelijke rente.

Praat dus altijd ook met ons als u met uw nieuwe
huis goed uit wilt zijn!

Bij de bank met de
kunt u kiezen.

bondsspaarbank
Centraal en Oostelijk Nederland.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

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

BARENDSEN-motormaaier service

Slijp - reparaties en
onderhoudsbeurten van uw
hand- en motormaaiers,
kettingzagen, tuinfrezen,
motorzeisen, enz. enz.

Tevens het adres voor nieuwe en gebruikte machines.

baréndsen
Zutphenseweg, Vorden, tel. 05752-1261
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J i], klein mens
was onze grootste wens.
Nu je dan bij ons bent,
nieuw leven,
zullen wij jou alle
liefde geven.

Een sprookje...
vrijdag jl. kregen wij een doch-
ter en zusje.

Wij noemen haar

SANNE
Bij het H. Doopsel krijgt zij de
namen Sanne Louise.

Bennie en Gerda Mullink
Gerben, Guido en Ruud.

2 mei 1986, Ganzensteeg 7
7251 LC Vorden.

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van ons dochtertje

KARIN
(Karin Annechien)

Zusje van Inge.

Bennie Steenblik
Willemien Steenblik-Rietman

3 mei 1986
Dennendijk 13
7231 RD Warnsveld.

Dankbaar en gelukkig zijn wij
met de geboorte van onze
dochter

l RIS H EN R lKE
1 mei 1986
Hans ten Broeke
Elly ten Broeke-Fokkink
Tonnensstraat 20
7204 CX Zutphen.

Hoera daar ben ik dan
Wat vindt U er wel van?
De naam die ik heb gekregen
is door mijn ouders tot nu toe

verzwegen

Vandaag mag iedereen het we-
ten dat ik

HENNIEGEERLINGS

MAIKEL
zal heten.

Elly - Bennie - Wendy - Ricardo
Lebbink
Hoetinkhof 58,
7251 WG Vorden,
5 mei 1986.

Voor de vele felicitaties, bloe-
men en kado's die wij hebben
ontvangen bij ons 40-jarig hu-
welijksfeestwillen wij iedereen
hartelijk bedanken

J.B. v.d. LOGT
W.G.M. v.d.LOGT-

EIJKELKAMP

Vorden, mei 1986
B.v. Hackfortweg 26.

Wij willen u, die 4 april voor ons
tot een onvergetelijke dag heb-
ben gemaakt, heel hartelijk be-
danken.

WILKOENALMA
HEIJENK

B. v. Hackfortweg 13
7251 XB Vorden.

Hierbij wil ik iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felicita-
ties, bloemen en cadeaus wel-
ke ik ter gelegenheid van mijn
100ste verjaardag mocht ont-
vangen. Het is voor mij een on-
vergetelijke dag geworden

MEVR. SMIT-FRUCHNICH

Vorden, mei 1 986
Hoetinkhof 2

Voor de vele blijken van mede-
leven aan ons betoond na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, onze zorgzame moeder
en oma

GARRITJEN NIJENHUIS-
KLEIN GELTINK

betuigen wij onze oprechte
dank.

Fam. Nijenhuis.

Onsteinseweg 7, Vorden.

Zaterdag 10 mei grote
vlooienmarkt in het
Dorpscentrum
Aanvang 10.00 uur.

en

IRMA KLEIN OBBINK

gevens namens wederzijdse ouders kennis
van hun voorgenomen huwelijk op vrijdag
1 6 mei J 986 om 13.45 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

Kerkelijke inzegening vindt plaats om
14.45 uur in de Nederlands Hervormde
Kerk te Vorden door ds. H. Westerink.

Gelegenheid tot feliciteren in zaal „De
Herberg", Dorpsstraat 10 te Vorden, van
16.00 tot 17. 30 uur.

Hoetinkhof 203
7257 WH Vorden.

Per 1 juni, Brinkerhof 36
7251 WR Vorden.

^
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Donderdag 15 mei a.s. zijn wij 40 jaar
getrouwd.

GJ.HOFS
H.G. HOFS-BRUMMELMAN

Wij hopen dit te vieren met onze kinderen
en kleinkinderen in zaal De Herberg,
Dorpsstraat 1 Oa te Vorden. Receptie van
75.00- 16.30 uur.

7257 DM Vorden
Zutphenseweg 74.

Schoenmakerij Visser
Raadhuisstraat - Vorden

A.s. vrijdag 9 mei

GESLOTEN

Te koop gevraagd:

een vrijstaande woning
(eventueel Boerderij type)

in of nabij Vorden.

FAMILIE DJ. BROUWER,
Telefoon 05900-15273

Grote Geranium-
en
Perkplanten markt

op woensdag 14 mei a.s.

op het Kerkplein te Vorden
door de gezamenlijke Vordense
bloemisten van 13.30 tot
18.00 uur.

yv/yw^l*/ »yc*/ i IIt_^__^™«i

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

Aanbiedingen 9 en 10 mei

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

2 kilo
Hollandse

Golden
delicious

1,95

MAANDAG

500 gram

gesneden
spitskool

1,95

DINSDAG

500 gram

geschrapte
worteltjes

0,95

WOENSDAG
500 gram

nieuwe oogst

gekookte
bietjes

1,95

WIJ ZIJN OP MAANDAGMORGEN GESLOTEN

CAFE-RESTAURANT

VORDEN

Bestel voor moederdag
zo'n heerlijke Herberg salade

Vroegtijdig bestellen
Telefoon 2243

Hierbij delen wij u mede dat met ingang van
14 mei a.s. ons nieuwe adres luidt:

Woningbouwver. Thuis Besf
Spalstraat 41
7255 AB Hengelo Gld.

In verband met de verhuizing is ons kantoor

GESLOTEN
op maandag 12 mei en dinsdag 13 mei 1986.

Het Bestuur

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

— alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerjnk

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

Woensdagsmiddag geopend.

OPENT
1 0 mei a.s. zijn deuren met de

Rock en Roll band

BON-BON
Aanvang 21.00 uur

Entree: gratis.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden zijn voorne-
mens om met toepassing van het bepaalde in artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening jo. artikel 50, lid
8 van de Woningwet, medewerking te verlenen aan
drukkerij Weevers b.v.. Nieuwstad 12, alhier, voor de
realisering van een nieuwe drukkerij op een terrein nabij
de Nieuwstad/Pastorieweg, 'kadastraal bekend ge-
meente Vorden, sectie M, no.'s 265 en 266.

De betreffende bouw- en situatietekeningen liggen
vanaf maandag 12 mei 1986, gedurende een termijn
van 14 dagen voor een ieder ter inzage ter gemeente-
secretarie.

Gedurende deze termijn kan een ieder schriftelijk be-
zwaren tegen dit voornemen indienen bij hun college.

Vorden, 7 mei 1986.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, Mr. A.H.B, van Vleuten
De burgemeester, Mr. M. Vunderink.

Zaterdag 10 mei grote
vlooienmarkt in het
Dorpscentrum.
Aanvang 10.00 uur.

G.o.h. Solex te koop bij:
G.J. SCHEPPER,
Zelledijk 16, Hengelo Gld.
Tel. 05753-7318.

Te koop: een electrische gras-
machine.
H.BOERSBROEK,
B randen borch weg 6
Tel. 6604.

Oppas aangeboden voor 's
avonds door meisje van 16
jaar. Elke dag, ook weekend.
Telefoon 2511

Wie heeft er nog spulletjes
voor de Rommelmarkt van
de Deldense Buurtvereniging?
Graag een telefoontje naar
05752-1333 of 05753-
2381.

7 mei 20.30 tot 22.02 uur
apératif prénatal.
Uitsluitend voor leden van de
V T B V D C I V B O I D

17 JAAR?

Nu theorieles voor
auto of motor (per comp.)

vraag inlichtingen:

OORTGIESEN
RIJSCHOOL

Brinkerhof 82 - Vorden
Telefoon 05752-2783

DICK,
VAN HARTE GEFELICI-
TEERD MET JE TENNIS
OVERWINNING OP FONS,

JAQUELINE.

Te koop: Kreidler bromfiets
i.z.g.st. 4 versn., sterw.
1 racefiets.
1 grasmaaimachine(hand)
Deldenseweg 7, Vorden.

FEEST BIJ DE KEURSLAGER!

Win ii fijne
mini-vakantie.

l)i' Ki'insl.im
III-M k-lH-Kinm-i

l IklMM'l'k I I )

m v k i - i i i l n! u m i
Al ( , ( ) \ K i ' k i r . i d
i i i m . n i i ' l i i i v n k ,

De laatste week van de keurslager-
actie is begonnen, misschien maakt U
nog kans op een mini-vakantie.
Wie weet!

EXTRA VOORDELIG

Varkenslappen
per kg + 3 kanskaarten 8,98

SPECIAL

Bengaalse kip
(kip filet met zigeunersaus + rozijnen)
heerlijk bij rijst, snel klaar 100 gr 1.75

AANBIEDINGEN voor maandag t/m woensdag

MAANDAG:

Speklappen kg 6,98
DINSDAG:

Verse worst 500 gr. 4,98
WOENSDAG:

Gehakt h.o.h. soo gr. 4,98

VOOR DE BOTERHAM
maak zelf uw keuze uit deze aufschnitt

Kalbsfleischwurst
Bierschinken
Bierwürst
Schinkenjagdwurst
per 100 gr. nu ter kennismaking 1,59

HET WINNENDE NUMMER
VAN WEEK 4 IS 486
IK Kim slager Al 40 jaar verstand van lekker vlees.

KEURSLAGER

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN
TELEFOON 05752-1321

t-
Juist even iets anders

J voor moederdag: natuurlijk

Vssel
mode

burg. galleestraat 3 - vorden

Met moederdag a.s. zondag

ROLLUIKEN
van Holtslag geven,
daar kan moeder en het hele gezin
nog jaren veel plezier van beleven.

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V.
RUURLO - TEL 05735-2000* - SPOORSTRAAT 28

Dinsdag 20 mei 1986 - 20.00 uur

Orkest van de achttiende eeuw
o.l.v. Frans Bruggen

Programma:
Pavane
Ricercare A 6 voci
Suite les Boreades
Symphonie nr. 41 in C gr. t. 'Jupiter7

Samuel Scheidt
Johann Sebastian Bach
Jean-Philippe Rameau
Wolfgang Amadeus Mozart

Dit unieke concert zal plaatsvinden in de G rote Kerk te Lochem. De organisatie is in handen
van de Lochemse Schouwburg. De kaartverkoop begint zaterdag 10 mei aan de schouw-
burg kassa (behalve zondag) van 13 tot 15 uur.Telefonisch kunt U kaarten bespreken onder
no. 05730-1081. Telefonisch gereserveerde kaarten liggen op de avond van het concert bij
de ingang van de kerk voor U klaar. De entreeprijs f 20,00 en voor Pas-65 en CJ.P. f 17,50.



TUINMEUBELEN -TUINMEUBELEN
DE GROOTSTE SORTERING BIJ: BARENDSEN VORDEN Zutphenseweg 1 5 - telefoon 05752-1261

MOEDERDAG
BLOEMENDAG

Volop keus in leuke bloemstwkjes en
plantenbakjes, bloeiende en
groene planten
Betaalbare decoratieartikelen
keramiek aardewerk en glas.

Moederdag tip:

grote kruiden poster
met receptenboekje voor

Mini Kaaps viooltje
+ aardewerk potje nu 4,95

4*1» bloem-speciaalzaak

rman
Zutphenseweg 5 Vorden Tel. 05752-1334

Verwen moeder eens met moederdag
met een heerlijke

TAART

.ASSELT
Zutphenseweg - Vorden - Tel. 1384

11 mei moederdag
Zowel binnen als buiten
volop keus in kado's
voor elke moeder

Uw bloemist

b.v.

Zutphenseweg 64 - Vorden

Denk aan de Geraniummarkt
op 14 mei a.s.

Fijn genieten van het voorjaar?

PAK TOCH DE FIETS!
Ga er weer eens fijn op uit met het hele gezin.
Of eens heerlijk alleen. U geniet dubbel als u fietst!

Kom eens kijken naar onze
nieuwste
modellen
fietsen.

FIETS-BROMFIETSSPECIALIST

REIND ZWEVERINK
lekink 8 - Hengelo Gld. - Tel. 05753-2888

Te huur: kantoor, praktijk of 1
persoons ruimte te Vorden.
Huurprijs f 325,— per maand,
exclusief.
Brieven onder nr. 38-1 Bureau
Contact te Vorden.

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

Uw
meubels
versleten?

Wij stofferen snel
en voordelig

Laat u vakkundig advise-
ren. Bel voor een afspraak
en wij komen vrijblijvend
bij U aan huis met onze uit-
gebreide kollektie meu-
belstoffen.

Jan Pieterse
interieuradviseur
Hackforterweg 19
Wichmond
Telefoon O57 54-517

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

CONTACT een goed en graag
gelezen blad

GOEDKOOP
STENCILPAPIER
500 vel A4
exkl. btw 8,50
drukkerij weevers bv
nieuwstad 1 2 — vorden — telefoon 05752-1404

Moederdag - Keukendag
Met een keuken van Holtslag

is het voor moeder altijd moederdag

mode
bur»;. calleestraat 3 - vorden

HOLTSLAG BOUWMATERIALEN B.V. RUURLO
Spoorstraat 28 - Telefoon 05735-2000*

Metselwerk
Timmerwerk
Handel in
bouwmaterialen

Harmsen
Burg. Galleestr. 52, Vorden.
Tel. 05752-1486.

Voor moederdaggeschenken

Dekker Electro B.V.
Vorden - Telefoon 2122

5,95
490
3,80
2,50

Balkon of tuin:
.Ĵ B.

u het wel op.

145,-

De zomer is in aan-
tocht. Het wordt weer tijd
om het groen en fleurig te
maken rond het huis. Met
Welkoop lukt dat altijd.

Welkoop heeft alles
op het gebied van plan-
tenverzorging. Voor grote
tuinen en hele klein-
tjes. En alles even voor-
delig geprijsd.

Ga eens langs bij
Welkoop als u al zin in de
zomer heeft.

Plastic
bloembakken

Met omgekrulde rand, op
de bodem doppen, even-
tueel te gebruiken voor
ontwatering. In bruin en
wit Lengte:
40 cm
N U:

60 cm
NU:
80 cm
N u:
100 cm
NU:

2,50
3,80
4,90
5,95

Welkoop
handmaaier

Geschikt voor maaiop-
pervlakte van 90 m1.
Wielen met zware rubber
banden, eenvoudig in
hoogte te verstellen.
Maaibreedte i A r
33 cm. Nu: I4O,—

Bemeste tuinaarde
Triomf bemeste tuinaar-
de is een bodemverbete-
rend middel. 3 zakken
van 40 liter.
Nu

Droogmolen
Bruca aluminium droog-
molen met 50 m droog-
lijn. Met verzinkt grond-
anker. OO
NU: ' '/""

Black & Decker
Gazonstrimmer

TVpe D-609 met 200 Watt
elektromotor. Snijbreedte
23 cm. AON u: oy—

/?
•f»

Mini-kadokaart
Krabbertje, dubbelhaVje,
klauwtje en ministeel op
geschenkkaart. Ideaal
voor kleine werkzaamhe-
den.
Nu: 27,50

Optima kattebak-
vulling

Reukloos en met een
hoog absorbatievermo-
gen. Zak van ^ r\ Q r
20 kilo. Nu: IZ/ÖO

wcllcooi»
PRIJZEN ZIJN INKLUSIEF BTW.
LEVERING ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
AKTIE IS GELDIG T/M 17 MEI 1986.

HENGELO, (G) Spalstraat 37, tel. 1713 VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583 RUURLO, Stationsstraat 14, tel. 2500

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



CONTACT TWEEDE BLAD

NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING
Donderdag 8 mei 1986

48e jaargang nr. 6

De heer Jac. H. de Jong
Sales Manager 1985
De heer Jac. H. de Jong, president-directeur van de Nedac-Sorbo
Groep is uitgeroepen tot Sales Manager van het Jaar 1985. Op don-
derdag 12 juni ontvangt de heer Jac. H. de Jong onder meer de ver-
sierselen verbonden aan deze benoeming, welke voor de 15e maal
door de Sales Management Association (SMA) wordt verleend. De
SMA baseert de toekenning van de titel 'Sales Manager van het Jaar
1985' aan de heer Jac. H. de Jong op drie factoren.

1. Zijn algemene 'managing1 van de
Nedac-Sorbo Groep, waarmee dit
bedrijf onder leiding van de heer
De Jong in de laatste lOjaar is uitge-
groeid tot een groot, succesvol en
slagvaardig concern met tal van ac-
tiviteiten, waarvan vele met een
uniek specialisme.

2. Het succesvolle 'turn-around-ma-
nagement' van de heer De Jong bij
Jansen de Wit te Schijndel. Na
overname van de activiteiten van
de voormalige Koninklijke Jansen
de Wit bedrijven (in januari 1985)
door de Nedac-Sorbo Groep, is de
heer De Jong erin geslaagd deze ja-

renlang verliesgevende bedrijven in
zeer korte tijd weer gezond te ma-
ken.

3. De heer Jac. H. de Jong is presi-
dent-directeur van een concern dat
zich kenmerkt door een uiterst effi-
ciënte organisatie en korte bestuur-
lijke lijnen.

De uitreiking is in het Salescenter van
Fokker op Schiphol-Oost, gelijktijdig
met de viering van het 15-jarig bestaan
van de Sales Management Associa-
tion (SMA) en met bijdragen van pro-
minenten uit de bestuurs- en amuse-
mentswereld.

Een korte profielschets van de heer de Jong
Jac. H. de Jong werd in 1930 in een Amsterdamse volksbuurt geboren. Als 16-jarige begon hij met zijn
Mulo-diploma als bodejongen en liftboy. Intussen behaalde hij / i jn diploma voor de 5-jarige avond-
HBS. Daarna deed hij zijn intrede in de journal is t iek bij het dagblad Het Vrije Volk. In 1955 ver ru i lde
hij die job voor die van directiesecretaris bij een handelsonderneming in de stellige overtuiging dat
creativiteit ook in het 'zaken-doen' gestalte kon krijgen. In de avonduren bleef hij bezig met economi-
sche s tud ies .
In 1962 stichtte hij Nedac Agenturen Combinatie als eigen onderneming. Een periode van groei volg-
de. In 1967 ontwikkelde hij de Sorbo-distributie-formule, gebaseerd opeen geheel 'eigen' distributie-
filosofie die gekenmerkt wordt door een stelling: distributie = produktie op weg naar consumptie.
Geheel nieuwe en eigen distributietechnieken kwamen tot ontwikkeling. In 1969 werd de Sorbo Pro-
dukt ie Maatschappij opgericht voorde fabricage van diverse huishoudeli jke artikelen. Die produktie-
ac t iv i tc i ten werden in 1976 uitgebreid door de overname van Kok B.V. uit Leek, de grootste wasknij-
perproducent in Europa. Naast de vele honderden artikelen onderde merknamen Sorbo, werden vol-
gens de/elfde d i s t r i b u t i e f i l o s o f i e en techniek , lang/.amerhand ook andere merken gecreëerd, zoals
Sorbella, Sorby, Pinky, Sorbino en Goodlook.

Politiek
Intussen kwam de Jong in 1970 in de 2e Kamer voor de Nederlandse Middenstands Partij. In 1972
keerde hij echter de poli t iek de rug toe en wijdde al zijn krachten weer aan Nedac-Sorbo, het bedrijf
dat daarna tot grote bloei begon te komen. Er werden een aantal ondernemingen overgenomen op ge-
bied van produktie en d i s t r ibu t ie .
De entree in het textielkanaal volgde in 1982 bij de overname van de Amsterdamse textielgroothan-
del Vriesbuur.
In 1983 werd het concurrerende service-merchandising bedrijf Rickery overgenomen en de Nedac-
Sorbo werd toen zakel i jk par tner van ru im 5.000 levensmiddelenbedrijven en warenhuizen in Neder-
land. De inmidde l s diverse nonfoodformules werden d i s t r i bu t i e f gecombineeerd in Distri-Service
B.V., terwijl het beleid voorde diverse merken zelf in aparte profitcenters werd ondergebracht. In ja-
nuar i werden de a k t i v i t e i t c n van de voormalige Koninkli jke Jansen de Wit/Danlon Groep overgeno-
men. De a k t i v i t e i t e n gericht op de textielvakhandel werden gebundeld in de Danlon-JeDeWe ver-
koopmaatschapp i j .
In augustus 1985 deed de Nedac-Sorbo-Groepzijn intrede in de Belgische markt door de oprichting
van de N.V. Nedac-Belgium S.A. die o.m. de verkoop van de textielmerken in België voor haar reke-
ning neemt. Nedac-Belgium is gevestigd in de Brusselse Trade Mart.
De Nedac-Sorbo-Groep is inmiddels een "concern in zakformaat" geworden met zelfstandig operen-
de werkmaatschappi jen die bes tuurd worden vanuit het hoofdkantoor in Vorden waar de computer-
dienst , a d m i n i s t r a t i e , research en ontwikkelingen en marketing centraal gecoördineerd worden.

Efficiënte organisatie
Jac. H. de Jong is de president-direkteur van dit concern dal zich kenmerkt door een u i te r s t efficiënte
organisatie met korte bestuurlijke lijnen. H ij is de in i t ia tor van een grote mate van creativiteit in a l le
commerciële modules binnen de Nedac-Sorbo. Dat de heer de Jong ook persoonlijk een uiterst crea-
tief mens is, /al geen verwondering wekken. Dat manifesteert zich op allerlei terrein, onder andere op
het terrein van muziek, songwriting'en zang. Ooit had hij een eigen cabaret-revue-gezelschap. Voor-
al de l a a t s t e jaren /oekt hij zijn ontspanning in het componeren en uitvoeren van diverse sfeerr i jke
liedjes, waarvan er inmiddels een aantal op plaat zijn gezet.
Jac. de Jong bli jf t voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen die zijn vakgebied (dis t r ibut ie)
n i e u w e i m p u l s e n k u n n e n geven. Het door zijn i n i t i a t i e f tot ontwikkel ing gebrachte Sorbo-Prognos-
computersysteem is nog steeds ongeëvenaard in zijn toepassingsmogelijkheden voor de dis tr ibut ie
van d u i / e n d e n "slow-movende" consumentenartikelen.

Medio maart 1986 heel t de heer de Jong Arto-Comnet opgericht, een radio- en televisie omroeporga-
n i s a t i e op commerciële grondslag en werd concessie aangevraagd bij het ministerie van Welzijn,
Volksgezondheid en Cul tuur .
De pa r t i c ipa t i e van het commerciële bedrijfsleven bij de, in de toekomst niet te vermijden, mogelijk-
heden voor commerciële radio en t.v., acht de Jong uiterst belangrijk voor het overbrengen van we-
zenlijke informatie naar de consument . Volgens hem is er momenteel sprake van een valse tegenstel-
l ing tussen commercie en cu l tuu r . Z i j n p l annen met betrekking tot Arto-Comnet blijken inmiddels al
bij diverse organisa t ies en bedrijven een gewillig oorte vinden.

Het Groot Graffel
85 jaar

Vlak na de eeuwwisseling, om precies
te zijn in het jaar 1901, werd het toen-
dertijd nog ver van de bebouwing ge-
legen psychiatrisch ziekenhuis Het
Groot Graffel in gebruik genomen.
Het werd als "buitengesticht" aange-
merkt, in tegenstelling tot het binnen-
gesticht, dat in de Zutphense binnen-
stad dwas gevestigd. Dat binnenge-
sticht werd in de oorlogsjaren zwaar
geteisterd. Daarom werden vrijwel
onmiddellijk na de oorlog alle patiën-
ten ondergebracht in het huidige
Groot Graffel.
In de jaren zeventig werden ingrijpen-
de bouwkundige vernieuwingen tot
stand gebracht zodat van de oorspron-
kelijke bebouwing uit 1901 nog maar
enkele gebouwen resteren.
Het Groot Graffel vervult een belang-
rijke plaats in de geestelijke gezond-
heidszorg voor onze regio en biedt
verschillende vormen van opvang en
hulpverlening.
Daarom reden om aan het 85-jarig be-
staan passende aandacht te geven.

Graffeltoer
Allereerst wordt op zaterdag 10 mei
a.s. weer de inmiddels befaamde

Graffeltoer voor fietsers gehouden.
Deze toer mag zich in een nog steeds
groeiende belangstelling verheugen.
Er kan gestart worden voor een tocht
over 75 of 120 km. Een tocht voor
loerders en trimmers. De routes wor-
den met pijlen aaangegeven terwijl er
onderweg weer goede verzorging aan-
wezig zal zijn.
Ook een 30 km. route is uitgezet, dit-
maal in samenwerking met de VW
Zutphen, binnen het kader van de Na-
tionale Fietsdag. Er kan naar keuze
gestart worden bij het kantoor van de
VVV Zutphen of vanaf het terrein van
Het Groot Graffel. Zowel de VW als
Het Groot Graffel stellen deze ge-
kombineerde tocht over totaal 30 km.
op prijs en hopen op grote deelname
van mensen die van gezellig ontspan-
nen fietsen houden. Een straatorkest
geeft op Het Groot Graffel muzikaal
kleur aan dit gebeuren.

Skeelermarathon
's Middags wordt, als het weer ten-
minste meewerkt, een spektaculaire
demonstratie parachute-springen ge-
geven door het Randstad Sky Diving
Team. Zij zullen met een landing pal
naast het sportgebouw op het Graffel-
terrein het startsein geven voor een
Skeelermarathon.
Voor deze wedstrijden op schaatsen
met wieltjes bestaat overal veel be-

langstelling. Het Groot Graffel ver-
wacht een aantal regionaal bekende
rijders aan de start te krijgen die op
een mooi parcours op het Graffel-ter-
rein zullen uitmaken wie de sterkste
is.
Het startschot wordt gelost door de
bekende marathonschaatser en pro-
minent skeeler, Dries van Wijhe.
Premieprints zullen ongetwijfeld de
wedstrijd verlevendigen en ook hier
zal het straatorkest haar vorlijke klan-
ken laaten horen. De heer Pieter van
Savoyen zal optreden als speaker en
dat is al een attraktie op zich. De toe-
gang is voor iedereen gratis.
Het 85-jarig bestaan krijgt verder aan-
dacht met een grootse reünie voor
oud-medewerkers. Dat festijn vindt in
september a.s. plaats en zal enkele
honderden deelnemers trekken.
In oktober wordt een boekenmarkt
gehouden waarbij de schijnwerper
wordt gericht op de verbintenis van
boek en psychiatrie. Een aantal be-
kende schrijvers zal aanwezig zijn om
uit eigen werk voor te lezen, boeken te
signeren, etc.
Getracht wordt in samenwerking met
"Hanzesport" en regionale invaliden-
organisaties eveneens in oktober een
sportieve trimloop te organiseren.

(Buiten verantwoording van de redactie).

Jongelui opgelet! Nutsfloralia
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Ervaringen, feiten en gezegden, me-
ningen en spreekwoorden, waarhe-
den en wijsheden: meestal gebracht in
de vorm van een aforisme, dat volgens
de dikke van Dale een korte, pittige
spreuk is. Nietzsche zei het zo: 'het is
m'n eerzucht in één zin te zeggen wat
een andere duitser zegt in een boek,
of: niet zegt in een boek'. Volgens C.
Buddingh is het aforisme in ons land
niet zo populair, maar veel meer de
preek. Ik acht dit betrekkelijk waar:
vroeger was^^zeker zo. Het kon wel
eens zijn dJI^Pden ten dage de korte-
re overdenk^g of bespiegeling, dus
de meditatie, aan de winnende hand
is, maar nu terug naar VAN ALLES
WAT:
1. Achterdoek i s eerder een deugd

dan een f^l'ek, zolang zij handelt
als een hond die waakt en niet byt.
(Lord Halifax).

2. Vhjt en zuinigheid: wie veelvuldig
oppakt wat anderen achteloos laten
vallen, zal, oud geworden, noch

,arm zijn noch stijf. (HvD).
3. Wantrouwen: niemand wantrou-

wen is onnozel, iedereen wantrou-
wen is dwaasheid, zichzelf wan-
trouwen is de eerste stap naar wijs-
heid. (Lingrée).

4. Monnikenwerk werd vroeger door
roomse kloosterlingen verricht; he-
den ten dage door protestantse
scriba's. (HvD).

5. Arbeid: werken is de lichtste straf,
tot nietsdoen zijn gedoemd de
zwaarste (HvD).

Vorden, 3 mei 1986

Henri van Dorsten

Tonny Harmsen
winnaar motorcross
'De Graafschaprijders'
Tonny Harmsen uit Vorden is er zater-
dagmiddag in geslaagd om op het
"Delden Circuit" in de koningsklasse
als eerste te finishen; 2. Jan Klein
Brinke, Vorden; 3. Gerrit Dijkman,
Vorden; 4. Jan Ton Sessink, Warns-
veld.
Klasse jeugd 50-80cc: 1. Gerben Vrug-
gink, Vorden; 2. Angelo Stapelbroek,
Wichmond; 3. Herbert Stekkers, Vor-
den;. 4. Bert Jan Teunissen, Zutphen.
Klasse 125 cc: 1. Hans Berendsen,
Hengelo; 2. Rob Groot Tjooitink,
Warnsveld; 3. Wim Zweverink, Hen-
gelo; 3. Jan Dijk, Lochem.

P.V. De Blauwkras
Uitslag wedvlucht Munster op 19 apr i l
1986.
G. Nekkers 1; J.W. Bosvelt 2; J.A. Eu-
link 3, 6, 8; Comb. Hiferink 4, 5; C.
Goedhart 7; ter Beek en Zn. 9; D. de
Beus 10.
Uitslag wedvlucht Gutersloh op 26
april 1986. J.W. Bosvelt l, 6, 8, 10; H.
Nijhuis 2; J. v. Gijssel 3; G. Nekkers 4;
J.W. ter Beek en Zn. 5; Comb. Hilfe-
rink 7; A. Bielderman 9.

A.s. zaterdag 10 mei opent Stichting
Jeugdsociteit Het Stampertje zijn
deuren, voor de jeugd van 18 jaar en
ouder. De bedoeling van die avond zal
zijn de jeugd ook op zaterdagavond
een uitgaans mogelijkheid te bieden
in Vorden.
De opzet van de avond is dat er mu-
ziek gepresenteert wordt die aange-
past is aan de leeftijdsgroep van 18 jaar
en ouder, hetzij door middel van L.P.'s
en singles.
Jullie kunnen natuurlijk ook altijdd je
eigen muziek meenemen, dan weetje
in ieder geval zeker dat we jou smaak
muziek draaien!
A.s. zaterdag openen wij met de R&R
band "Bon-Bon".
Entree vrij en toegang onder voorbe-
houd. Zie ook advertentie in dit blad.

Verloren/gevonden
voorwerpen
Gevonden:
1. Ierse Setter (met gezwel aan
hoofd); 2. dames fiets, merk Quick
Zilver; 3. gouden broche "H"; 4. hond;
5. bastaard hond, reu (bruin gevlekt);
6. blauw/grijs gebreide handschoen;
7. f l O,-; 8. f200,- (2x bankbiljet f 100,-)
9. plastic tas met zwemspullen; 10.
huissleutel, merk Yale; 11. bastaard
hond, reu (zwart gekleurd); 12. sleutel
aan blauw label; 13. vierkant dames-
horloge met witte leren band; 14.
groen gebloemde dames shawl; 15.
plastic tas met 2 gebroken witte hand-
schoenen, bruine muts met 2 staar-
tjes; 16. witte muts; 17.2 bankbiljetten
van f 100,- en l x f50,-; 18. sleutel met
label opschrift "Alarm" en rode linker
handschoen; 19. bruine handschoen;
20. rode wollen gebreide muts; 21.
twee sleutels aan goudkleurig ringe-
tje; 22. bruine pet, maat 59; 23. gehoo-
rapparaat; 24. wit/zwart p'jgsie; 25.
jachtroffeeën (koperen Blletje/
hoorn en 2 speldjes); 26. bruJHfporte-
monnee, inh. f4,50; 27. fietsslcuteltje;
28. wit nylon ceintuur; 29. witte hand-
schoen rechts, met noppeltjes.

Verloren:
1. rode herenportemonnee (flapmo-
del), inh. bankpas en ong. f 80,- (op-
schrift op portemonnee "FNV"; 2. NS
kaart; 3. sleutelbos in leren etui; 4.
tennispasje; 5. l paar bruine suede
handschoenen; 6. sleutelring "sherry"
met sleutels; 7. paar zwarte vinger
handschoenen; 8. wieldop van Kip ca-
ravan (Aluminium); 9. blauw/wit grijs
gestreepte sjaal; 10. zwarte portemon-
nee met zilveren rand f20,-; 11. licht
bruin etui met sleutels; 12. portemon-
nee inh. f225,- en bankpasje; 13. mais-
riek; 14. bruin lederen handschoen;
15. zwart leren port. f40,- -f huissleu-
tel; 16. rood regenjack maat 42; 17. af-
sluitbare benzinetankdop (Opel); 18.
zwarte portemonnee inh. 2 x f5,-; 19.
rode portemonnee inh. f 380,-; 20.
bruin etui met 7-8 sleutels; 21. bruine
portemonnee met Rabo-pasje; 22.
fietssleutel aan draairing; 23. auto-
sleutels van een Fiat; 24. l zwart/bont
kalf(plm. half jaar oud); 25. l dames-
horloge, geheel grijs met gekleurde
lijntjes, Quartz; 26. l leren voetbal
(zwart-wit).

Het voorjaar is weer in het land en
daarmee beginnen ook weer de activi-
teiten van Floralia. Donderdag 15 mei
a.s. worden de stekplanten uitgereikt
aan de kinderen van de basisscholen
en ook aan volwassenen.
De plantjes worden geleverd door de
fa. Kettelerij.
De jaarlijkse tentoonstelling zal dit
jaar gehouden worden op 19,20 en 21
september in het Dorpscentrum. Op
die tentoonstelling hoopt men vele
stekplantjes terug te zien als flinke
planten, waarmee dan mooie prijzen
te winnen zijn.
De bloemschikcursus begint dit jaar
op 20 augustus, dus direct na de zo-
mervakantie. Nadere gegevens hie-
romtrent t.z.t. in Contact. Inlichtin-
gen omtrent de uitreiking van de stek-
plantjes vindt U in een advertentie el-
ders in dit blad.

houders f7,50. Een geïllustreerde ca-
talogus met vermelding van richtprij-
zen is verkrijgbaar a f 10,-.

Deze veiling wordt georganiseerd
door Veilinghuys De Castanghe, vei-
lingmeester L.Th.H.W. Fris en /al
worden aangekondigd in de grote lan-
delijke dagbladen van Nederland, Bel-
gië, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland
en Engeland.

Old Timers/
Classic-Cars veiling
Op maandagavond 19 mei a.s. zal in
de Brabanthallen te 's-Hertogenbosch
een Internationale Old-timers/classic-
cars veiling worden gehouden.
Geveild zullen worden ca. 80 antieke
en klassieke automobielen uit de ja-
ren 1920-1960 waaronder zeer exclu-
sieve en kostbare exemplaren.
Het kijkend publiek en potentiële ko-
pers kunnen zich verheugen op een
zeer fraaie collectie automobielen,
waaronder: Bentleys, Rolls Royces,
Oldsmobile, MG\ Jaguars, Daim-
lers, Plymouth, A-Fords, Citroëns
Traction Avant, Desoto, Chevrolets,
Cadillac, Studebakers, Panther Lima,
etc. etc.

Onder andere zal worden geveild een
Rolls Royce type Phantom I bouwjaar
1929, in uitstekende staat, met een
prijsindicatie van ca. f 100.000,- ka-
velnr. 40.
De kijkdagen zijn gedurende het Pink-
ster-weekend en wel op: zaterdag 17
mei, zondag 18 mei en maandag 19
mei a.s.
Entree bedraagt f 10,- per persoon,
kinderen (10-15 jr.) f5,-, en 65+-pas-

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

ledere eerste maandag van de maand
schrijfavond Amnesty Internat ional .

ledere dinsdagmiddag dansen voor oude-
ren in de Herberg.

ledere dinsdagavond repeti t ie drumband
Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te Vier-
akker.

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantolïeltje.

ledere donderdagmiddag repeti t ie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

ledere donderdagavond repe t i t i e harmo-
nie Jubal, in het St. Ludgerusgebouw te
Vierakker.

Muziekver. Concordia in Dorpscentrum:
maandagavond repetitie drumband; don-
derdagavond repet i t ie muziekver; woens-
dagavond repet i t ie majorette en min i re t t e .

ledere vrijdagavond klubavond Damclub
Vorden in /aal (TOlde Smidse.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining
VRTC elke donderdagavond s te r r i t .

9 mei Jong Gelre alg. voorjaarsledenver-
gadering + schieten in De Kapel in
de Wildenborch.

11 mei 'De Snoekbaars' senior-wedstrijd.
14 mei Plattelandsvrouwen
15 mei Bejaardenkring Reisje
17 mei Jong Gelre Provinciale Buitcn-

sportdag in Hengelo Gld.
26 mei Avondvierdaag.se Sparta
27 mei Avondvierdaagse Sparta
28 mei Avondvierdaagse Sparta
29 mei Avondvierdaagse Sparta
29 mei Bejaardenkring

Adverteren
kost geld...

niet adverteren
kost meer!

Maak moeder blij op de
tweede zondag in mei
bij HELMINK is er vast wel
een cadeautje voor haar bij
n HANDDOEKEN
DTHEEDOEKEN
U TAFELKLEDEN
U BADSETJES
nSIERKUSSENS
n GEHAAKTE KLEEDJES
OTAFELLAKENS
DDEKBEDOVERTREK
L] BEDSETS

DTUINMEUBELEN
D POEFS
DLEKTUURBAK
[ J MIMISET

PORCELEIN KASTJE
SECRÉTAIRE
SCHILDERIJ

D PLAIDS
L J SLAAPZAKKEN ETC.

HELMINK B.V
ZUTPHENSEWEG 24 - VORDEN - TELEFOON 1514

Te huur of te koop gevraagd:
vrijstaand huisje of huis
met tuin in de omgeving van
Vorden.
Tel. 3553.

Zaterdag 10 mei grote
vlooienmarkt in het
Dorpscentrum.
Aanvang 10.00 uur.

met
Televisie

reparaties
T direc»

i < l naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813



Internationaal j eugdtoernooi propaganda voor de voetbalsport

Sorbo-OlympicsJeugdvoetbaltoernooi. De deelnemers van het toernooi met hun leiders, officials, bestuursleden en Jac. H. de Jong, pres.- direkteur Nedac-Sorbo-Groep, Burgemeester Mr. M. Vunderink - vertegenwoordiger van de Gemeente Vorden.

Sydney SoccerKids uit Australië winnaar
Of de Olympische Spelen in 1992 nu wel of niet in Amsterdam gehouden zullen worden, feit is dat het in-
ternationaal j eugdvoetbaltoernooi dat afgelopen weekend in Vorden werd georganiseerd en dat de
naam "Sorbo-Olympics" meekreeg, in alle opzichten is geslaagd.
Wat de C-jeugdvangerenomeerde clubs als F.C. Kóïn, Schalke '04, Fortuna-Düsseldorf, de Sydney Soc-
cerKids en Feyenoord lieten zien was puur propaganda voorde voetbalsport. Voorde organiserende ver-
eniging "Vorden" een leerzaam weekend want tijdens dit toernooi bleek duidelijk dat voetballertjes
van 13 en 14 jaar bij topclubs tot betere resultaten komen als de jeugd bij amateurclubs.

Geen schande voor de C-jeugd van
Vorden dat van diverse clubs een flink
pak rammel kreeg. Als pleister op de
wonde kreeg "Vorden" de prijs van de
sportiefste ploeg toegewezen.
Gedurende deze twee dagen interna-
tionaal jeugdvoetbal zijn in totaal zo'n
800 toeschouwers komen kijken. Dit
toernooi kon mede dankzij een flinke
financiële injektie van de Nedac-Sor-
bo-Groep B.V. gehouden worden.
Een zakenrelatie van de president-di-
rekteur van de Sorbo maakt vanuit
Australië met een C-team een wereld-
reis.
De ploeg de "Sidney Soccer Kids"
werd voor een bezoek aan Vorden uit-
genodigd. Het jeugdbestuur van "Vor-

den" kreeg toen de mogelijkheid een
internationaal toernooi te organise-
ren. De voetbalvereniging "Vorden"
had de zaakjes dit weekend uitstekend
voor elkaar. Een perfekte organisatie
waaraan vele leden op welke wijze dan
ook hun medewerking hebben ver-
leend.

Volksliederen
Na een korte toespraak van de heer
Jac. H. de Jong, waarbij hij een lans
brak voor het jeugdvoetbal, werd het
toernooi zaterdagmorgen geopend
met het spelen van de volksliederen.
De muziekvereniging "Sursum Cor-
da" had zich uitstekend van het "huis-

werk" gekweten want de liederen wer-
den perfekt gespeeld.
Burg. Mr. M. Vunderink, eveneens bij
de opening aanwezig werd een brief
overhandigd van de Lord Major van
Sydney, waarin deze de gemeente
Vorden o.m. dank bracht voor haar
medewerking aan dit internationaal
jeugdvoetbaltoernooi. Vervolgens bo-
den de Sydney Soccer Kids alle deel-
nemende verenigingen een attentie
aan. i '•̂»

Daarna werd een groepsfoto gemaakt
die 's avonds tijdens het diner reeds
aan alle deelnemers werd overhan-
digd. Ren geste die zeer op prijs werd
gestdH

Mocht het Nederlands Elftal ooit in
1974 geschiedenis hebben geschreven
door in de finale tegen West-Duit-
sland binnen de minuut een doelpunt
te maken, de Sydney Soccer Kids de-
den het in de openingswedstrijd tegen
"Vorden" nog beter. De Australiërs
trapten de bal af en gingen linia-recta
op het doel af. Zondat één der Vor-
den-spelers de bal had aangeraakt!
moest de overigens voortreffelijk kee-
penden Jos Peek reeds na enkele se-
conden "vissen". Verschillende wed-
strijden waren voor het publiek zeer
aantrekkelijk. Hardwerkende teams
met trucs die profvoetballers zeker
niet misstaan zouden hebben.

Zaterdagavond een gezellig diner met
zo'n 200 aanwezigen in de studio van
Riek (Saartje) Schagen aan de Enk-
weg. Een prima stemming waarbij de
voorzitter van "Vorden" Jan van Ark
dank bracht aan de di^A|e van de Ne-
dac-Sorbo-Groep B.ViR aan de di-
verse commissies van Vorden" zelf.
Speciaal de voorzitter van het jeugd-
bestuur Henk de Jonge werd vanwege
zijn grote inbreng n o e v e n apart in
het zonnetje gezet.

Tijdens deze bijeenkomst lanceerde
de heer de Jong het idee om alle clubs
hun eigen clublied te laten zingen.
Net als op de grasmat wensten de spe-
lers ook hier niets voor elkaar onder te
doen.

Zondagmorgen werd het toernooi
vervolgd. Het toeval wilde dat de
nummers l en 2 op de ranglijst (er
werd een halve competitie gespeeld)
te weten de Sydney Soccer Kids en
F.C. Köln elkaar in de eerste wedstrijd
ontmoeten. Het werd een harde wed-
strijd die uiteindelijk door de Austra-
liërs vanwege hun fysieke kracht met
1-0 werd gewonnen. Na afloop re ik te
de heer de Jong de prijzen ui t .

Nadat "Concordia" het "God save the
Queen" ter ere van de overwinnaars
had laten horen, was er nog een alle-
raardigst slot aan dit internationaal
jeugdtoernooi gebreid. Via een vlieg-
tuig werden een honderdtal "Sorbo-
verrassingspakketten gedropt. Een
prachtige gezicht om te zien hoe hon-
derden mensen de moeite aanwen-
den om zo'n pakket te veroveren.

Uitslagen
Vorden - Sidney Soccer Kids 0-3; F.C.
Köln - Feyenoord 0-0; Schalke 04 -
Fortuna Düsseldorf 1-1; Feyenoord -
Sidney Soccer Kids 0-1; Fortuna Düs-
seldorf- F.C. Köln 0-0; Vorden - Schal-
ke 04 0-3; Feyenoord - Vorden 7-0;
Sidney Soccer Kids - Fortuna Düssel-
dorf 0-0; F.C. Köln - Schalke 04 1-1;
Fortuna Düsseldorf - Feyenoord 1-1;
Schalke 04 - Sidney Soccer Kids 0-0;
F.C. Köln - Vorden 9-0; Vorden - For-
tuna Düsseldorf 0-9; Feyenoord -
Schalke 04 2-1; Sidney Soccer Kids -
F.C. Köln 1-0.

De eindstand werd aldus: 1. Sidney
Soccer Kids 5 gespeeld - 8 punten; 2.
Fortuna Düsseldorf 5-6; 3. Feyenoord
5-6; 4. Schalke '04 5-5; 5. F.C. Köln 5-5;
6. Vorden 5-0 punten.

Stefan Kreckel van Schalke '04 werd
tot beste doelverdediger van het toer-
nooi uitgeroepen.

Sportiefste ploeg: "Vorden".

Provinciale
Buitensportdag

Jong G eire
De afdeling Vorden van Jong Gelre
zal op de Provinciale Buitensportdag
welke op 17 mei in Hengelo Gld.
wordt gehouden sterk vertegenwoor-
digd zijn. Zo zal er met een voetbal-
team, handbalteam, touwtrekteam en
twee volleybalteams worden deelge-
nomen.
De afdeling Vorden organiseert op 3
augustus D'n Oost'n rit. De Avond-
fietsvierdaagse wordt gehouden op 5,
6, 7 en 8 augustus. Voor 13 september
is er een klootschiettoernooi gepland,
pland.

Maandag 12 mei
zaalvoetbaltoernooi
voor dames
De VorJense zaalvoetbalvereniging
"Velocitas" organiseert maandaga-
vond 12 mei in de Sporthal aan het
Jebbink een zaalvoetbaltoernooi voor
dames. In totaal nemen hieraan 8
teams deel.
In poule A komen u i t : Chloordop-
pers, 'A-team, de Rotonde en de Ve-
lo's.
In poule B komen uit: Rainbow-team,
De Herberg, Kranenburg en de Sor-
bo.
Scheidsrechters zijn de heren E. Stok-
kink en K. van Beergenhenegouwen.
Vorig jaar werd het team van Kranen-
burg kampioen.

Halve winst
voor Vorden in

Pannerden
Vorden l heeft zondagmiddag in de
uitwedstrijd tegen RKPSC uit Panner-
den genoegen moeten nemen met
een 1-1 gelijkspel. Een uitslag waar de

thuisclub het meest tevreden mee
mag zijn. Of dat ook inderdaad het ge-
val is valt te betwijfelen want RKPSC
heeft met het oog op promotie een
kostbare steek laten vallen.
Vorden kreeg in deze ontmoeting de
betere kansen doch wist ze niet te be-
nutten. Reeds na tien minuten werd
een doelpunt van Leo Slokkers we-
gens vermeend buitenspel afgekeurd.
Na een half uur spelen kwam de
thuisclub op een 1-0 voorsprong toen
doelman Wim Harms weifelde met
uitlopen. Dit was tevens de ruststand.
In de tweede helft een sterker Vorden
dat in de 25e minuut op gelijke hoogte
kwam. Mark v.d. Linden, de schrik
van een week geleden weer te boven,
knalde keihard in de kruising 1-1.
De thuisclub mocht deze middag niet
over de scheidsrechter klagen. Toen
Peter Hoevers op gegeven moment
nl. op de solotoer ging en binnen het
strafschopgebied fors onderuit werd
gehaald floot de scheidsrechter niet
eens. Wanneer moet er dan wel een
strafschop gegeven worden, zo vraag
je je dan af.
Kees Jansen moest in deze wedstrijd
de strijd wegens ziekte al na tien mi-
nuten opgeven. Invaller Frank Rou-
wenhorst toonde zich een waardig
vervanger.

Dubbel verlies
s.v. Ratti l
afdeling zaterdag
Het eerste elftal van de zaterdagafde-
ling van de s.v. Ratt i heeft de strijd om
het kampioenschap in de 2e klasse
GVB verloren.
Vorige week maandag werd in een uit-
stekend duel van koploper PTT l met
maar liefst 3-0 verloren.
In Apeldoorn was Ratti weliswaar niet
kansloos. Waar PTT zijn kansen be-
nutte, liet Ratti zijn kansen onbenut.
Terwijl Peter Immink (paal) en Jan
Nijenhuis Ratti al op een voorsprong
hadden kunnen brengen, ging het in
de Ie helft in de Ratti-defensie 2 maal
fout.
Beide fouten werden door de Apel-

doornse aanvallers afgestraft, opdat
Ratti na rust een 2-0 achterstand goed
moest maken. Het zat Ratti echter
niet mee. De goed keepende Apel-
doornse goaly voorkwam een doel-
punt voor de Kranenburgse ploeg. Pe-
ter Immink, Jan Willem de Hart en
Jan Nijenhuis konden de keeper niet
passeren. PTT kwam zelfs nog tot een
doelpunt. Ratti verloor zeer gefiat-
teerd met 3-0.
Afgelopen zaterdag verloor Ratti l op
de koop toe van de Eerbeekse Boys.
Na een ruststand van 1-0 werd het uit-
eindelijk 2-0.
Donderdag a.s. speelt Ratti in Does-
burg tegen Sp. Ambon, waarna Sp.
Ambon zaterdag a.s. in Kranenburg
Ratti bezoekt.

Dames
Wolfersveen l - Ratti l
Dit zou een moeilijke wedstrijd wor-
den, mede door toedoen van de
scheidsrechter. Maar de dames lieten
zich niet intimideren. Ze vochten
voor wat ze waard waren. Al gauw
ontstonden er enkele kansjes. Na 20
minuten scoorde C. Addink uit een
voorzet van M. Toebes 0-1. Vijf minu-
ten later werd er weer gescoord, maar
dit doelpunt werd afgekeurd.
De druk van Wolfersveen werd groter
maar de verdediging van Ratti hield
stand. Na rust werd er door beide
ploegen vel gespeeld, maar Ratti had
toch de betere kansen.
C. Addink scoorde 0-2 na goed aange-
ven van M. Toebes. Wolfersveen pro-
beerde nog wat terug te doen, wat niet
lukte. Y. Spithoven scoorde 10 minu-
ten voor tijd op een pass van J. Tem-
mink 0-3.
Woensdag 7 april spelen de dames van
Ratti uit tegen Halle.

Vordens Tennis Park
In verband met Koninginnedag ging
de woensdagmiddagcompetitie deze
week niet door.
De uitslagen van dit weekend gespeel-
de wedstrijden zijn als volgt:
Zaterdagcompetitie: 4e kl. gemengd.

Doesburg l - Vorden l 2-3. In de da-
messingle raakte de tegenstandster
van Anneke Honig helemaal van slag.
Beide setstanden waren 6-0. In de he-
rendubbel leken Jules Honig en Ron
van Wijk op een snelle 2 sets neder-
laag af te gaan. De tegenstanders gin-
gen het halfweg de 2e set al rustig aan
doen en dat werd hun fataal. De Vor-
dense heren wisten tegen de verhou-
ding in en erg moeizaam de 2e set te
winnen. Daardoor raakte het Does-
burgse duo gedemoraliseerd en gaf
met 6-1 ook de 3e set weg. Met goed
tennisspel was de 3-2 winst voor het
VTP-team verdiend, dat hiermede nu
in totaal 6 punten uit 3 wedstrijden
heeft verzameld.
6e kl. gemengd. Vorden 2 - Mallumse
molen 6 4-1. De ene punt die de Mal-
lumse Molenploeg uit Eibergen wist
te behalen was in de heren-enkel
waarin Bert Brandenbarg met 6-0 en
6-1 verloor. Halverwege de competitie
heeft deze ploeg 8 punten.
5e kl. heren. Vorden l - Rietstap 2 2-4.
De voor de geblesseerde Hennie
Reindsen ingevallen Jacques de Kruif
speelde een sterke partij en won de Ie
heren-enkel en ook de herendubbel
samen met Gerard Ebbers. Dit team
heeft de punten hard nodig om niet te
degraderen. Uit 3 wedstrijden zijn nog
maar 5 punten verzameld.
3e kl. heren A (veteranen) 't Braam-
veld - Vorden 5-1.
jun. gemengd A. Neede l -Vorden l 0-
5. Met 12 punten uit 3 wedstrijden kan
dit jeugdteam vol vertrouwen de re-
turnwedstrijden tegemoet zien.
jun. jongens B. Vorden l -Zelhem l 2-
4.

Zondagcompetitie: 5e kl. heren. Vor-
den l - Luctor et Emergo 3 6-0. De
derde 6-0 overwinning op rij voor dit
team. Ook deze Almelose ploeg was
geen partij voor Vorden. Ton van
Snellenberg wist zijn partij in een re-
cordtijd van 24 minuten met 6-0en 6-0
te winnen. Slechts in de 2e herendub-
bel werd het even spannend toen
Henk Dekker en Joop Kluf t de Ie set
met 6-2 verloren. In de 2e set herstel-
den zij zich en wonnen met 7-5 en ver-
volgens met veel gemak ook de 3e set
met 6-1.

6e kl. heren. Olympia 64 - Vorden 2 1-
5. Wederom een ruime overwinning
voor de VTP-ploeg in een uitwed-
strijd. Ruud Ubink was deze dag niet
in vorm en verloor de single. In de he-
rendubbel maakt Ruud dit weer goed
door samen met partner Riek de
Gruyter te winnen. Met goed tennis-
spel heeft Vorden verdiend met 5-1
gewonnen van deze Enschedese
ploeg. Halverwege de competitie
heeft dit team 15 punten,
jun. 4e kl. gemengd Tepci l - Vorden 7-

Rabo-Dash
stratenvolleybal
toernooi 1986
Na het sluiten van de inschrijfmoge-
lijkheden bleken 59 teams zich te heb-
ben aangemeld. Dat zijn maar liöfst l O
teams meer dan in 1985.
Dat dit voor de organisatoren een
prettige constatering was zal duidelijk
zijn. Bij het maken van een planning
over 4 spelavonden ontstond echter
een probleem. Hierdoor is besloten
de vierde speelavond te verruilen voor
de gehele zaterdag.
Het wedstrijdschema wordt nu als
volgt: dinsdag 3, 10, 17 en zaterdag 21
jun i .
l ,r zal weer in twee ronden worden ge-
speeld. De eerste ronde worden de
poules samengesteld door loting. De
nrs. l en 2 gaan over naar de winnaars-
poule, de nummers drie en vier naar
de verliezerspoule.
De voorrondes kunnen dan bijna ge-
heel op de eerste twee avonden wor-
den gespeeld. Op de volgende dinsdag
en de zaterdag worden dan de overige
wedstrijden + finales gespeeld. Ver-
wacht wordt dat het weer een sportief
maar vooral een gezellig gebeuren zal
worden.

Dash dames voor
bekerfinale gewipt
Aan het eind van het seizoen toch nog
een nederlaag voor de dames van
Dash. Bleef het team in de competitie

ongeslagen, in de s t r i jd om de halve
bekerfinale werd met 3-1 verloren van
SVS l uit Schalkhaar. Dash dat speel-
de onder het toeziend oog van de
nieuwe trainer Jaap Sanders uit Nij-
verdal, speelde zeer ongemotiveerd
en was geen schim van het team dat de
kampioenst i tel behaalde.

DAMMEN
Kwartfinales
In de 5e ronde van de kwartf inale heb-
ben Jos Stokkel en Wieger Wesselink
de aanslui t ing met Joop Rigterink
door een overwining kunnen berei-
ken. Gedrieën staan zij aan de leiding
met 9 uit 5. Nummer 4, Gerrit Boom
staat reeds op vier punten afstand.
Gerrit Wassink had een uiterst
boeiende omsingeling op het bord. In
een onduidelijke stand, die kansrijk
voor Wassink was, l iep hij echter in
een damzetje. Wieger Wesselink had
het moeilijk met ChrisJurrien. Ineen
klassieke partij kwam Jurriens beter
uit het middenspel . Hij verzuimde in
de tijdnoodfase echter de kansrijke va-
rianten (waarschijnlik voldoende voor
winst) en kwam er, ondanks een schijf
voorsprong, slechter uit. De partij
werd beslist door een blunder, maar
anders was het voor Wesselink ook
winst geweest.

Onderlinge kompetitie
H. Hoekman - W. Wesselink 0-2; T.
Janssen - B. Breuker 2-0; M. Boers-
broek - B. H idd ink 0-2;. G. Wassink -
S. Wiersma 2-0; B. Rossel - J. Hoenink
2-0; G. Brummelman - Ci. Hulshof 2-
0.
Stand aan kop: Tonny Jansen 264 pun-
ten; 2. Gerrit Wassink 247 punten; 3.
Bertus Ni jenhuis 247 punten; 4. Jan
Koerselman 200 punten.
Jeugd: E. Bos - A. Molendijk 0-2; M.
Voskamp - M. Klein Kranenbarg 2-0;
F. Meijerman - D. van Dijk 2-0; E. Bos
- D. van Dijk 0-2; F. Meijerman - A.
Berenpas 2-0; D. van Dijk - A. Molen-
dijk 0-2; M. Voskamp - 1 - . Bos 2-0; M.
Klein Kranenbarg - F. Meijerman 2-0;
A. Berenpas - D. van Dijk 0-2.



OPEN HUIS
a.s. zaterdag 10 mei vanaf 10.00 tot 16.00 uur

Nefit stand
aanwezig
op deze dag

....dat is het uitgangspunt
van waaruit wij werken.
Goed installatiewerk is
tenslotte de basis voor
een goed functioneren
van alle apparatuur, zowel
thuis als in het bedrijf.
Degelijk vakwerk is
daarom een eerste vereiste,
een eis die wij kunnen
en willen garanderen voor
al onze werkzaamheden.

Zowel voor onderhoud als
nieuwbouw zijn wij dag en
nacht bereikbaar, (ook in
het weekend).
Degelijk vakwerk tegen
concurrerende prijzen,
daar moet u voor bij
Fa. Klein Lebbink/
Oldenhave zijn.

Diverse aanbiedingen

jn Qnz& Wjn|<e|

>•* - ;̂*V^

Erkend gas,- water-,
elektra- en loodgieters
bedrijf
Konstrukties
Engineering
Gespecialiseerd in het
verwerken van
roestvrijstaal

INSTALLATIEBEDRIJF
FABRIEKS- EN MACHINE ONDERHOUD

KLEIN-LEBBINK/OLDENHAVE
BAAKSEWEG 11 - 7234 SJ WICHMOND - TEL. 05754-755 - NA WERKTIJD 05752-6439

DE VALEWEIDE
Fuchsia's en
Geraniums 3 stuks 8,75

24 Vlijtig liesje; 24 Agratum;
24 Petunia's; 24 Begonia's
24Salvia's
per 24 stuks gemengd f 14,95

Voor moederdag volop verse snijbloemen en kamerplanten

13/75

Vrijdag 9 n(R
l.v.m. moederdag

SPECIALE
ACTIE
op de markt

Moederdag - surprises
Luchtige wande/-
schoen. Ideaal voor
warme dagen. Gaas-
linnen bovenwerk en
prima pasvorm.
De prjs telt!
36-42

Leren sandalet met
voetvriendelijke pas-
vorm. Profiteer van de
lage prijs. 36-41

25.-

32,-

Heer/i/k zittende voet-
bed-muil met verstel-
bare leren riem. Is dat
even goedkoop.
36-42

Onvermoeibaar plezier
geeft deze zo mermuil
van Nederlandse
kwaliteit. En kijk eens
hoe voordelig.

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Telefoon 1342

Vaders opgelet!
Zondag is het weer moederdag

Verwen haar eens met een
lekkere salade, door uw eigen

slager vers gemaakt.

VRUDAG, ZATERDAG BIEFSTUK WEEKEND

BiefStllk ongewoon lekker 250 gr 6,25

WOENSDAG - VRUDAG - ZATERDAG

Priklapjes 1 kiio
Mexicaans gehakt
verrassend lekker 1 kilo

Hamburgers 6 halen
4 betalen.

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 k,io 6,95

Grove verse worst 1 uio 9,90

Runder verse worst 1 k,io 11,50

Speklapjes
zonder zwoerd 1 kilo

7,25

UIT EIGEN
WORSTMAKERU

Gebraden
varkensrollade
150 gram 1,95

Gebraden
gehakt
150 gram 1,15

MARKT
AANBIEDING

Een geslaagde barbeque: wij zorgen ervoor.j
Ter afsluiting van een sportseizoen
club-, schooljaar enz. enz.
Vraag vrijblijvend prijs opgaaf en u zult zien
die valt mee.
Bij elke aankoop
gratis gebruik van een grote barbeque.

ROOMSNiïZElS

WOENSDAG
GEHAKTDAG

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

Rundergehakt
1 kiio 9,90

extra moederdag-
aanbieding

SALADE HART
4 a 5 personen, per schaal 17,95

slagerij jan rodenburg
i DORPSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70

et uw spaargeld
liever niet vast.

En wilt toch een hoge rente?

PATENTREKENING

zonder vastzetten

Uw spaargeld blijft
vrij opneembaar.

Zonder boete of kosten.

Rekening Minimum
soort saldo
Patent

Patent 1

Patent 2

Patent )

f 2.SOO,-

f S.OOO,-

r 10.000,-

H;isis
rente

3%
3%

31% 1!% 51%

% Zo profiteert u in
o alle vrijheid van

een extra hoge rente.

Ga ook patentsparen
bijdebank met de ~

RAYON TWENTE ENSCHEDE Hooldkantoor Promplaan 1 - Hogeland Hogelandsmgel 113 - Sladsveld Weth Ni|huisstraal 164 - Deppenbroek Rijnstraal 56 -
Wesselerbnnk Wesselernenng 42 - l Ribbelt: Faberstraat 14 HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraal 43 - Hengelose Es: J Gossaertstraat 5 - Veldwijk Twekkelerplein 40 •
Klem Dnene Schuberlslraat 5 - Ni|verheid. Geerdmksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W v Otterloostraat 25 oLDENZAAL Wilhelmmastraat 25

RAYON OOST GELDERLAND WINTERSWIJK Rayonhoofdkantoor Spoorstraat 28 - Kloetenseweg 45 BARCHEM Lochemseweg 12 GROENLO Nieuwestraat 12
LAREN (GLD) Dorpsstraat 5 LICHTENVOORDE v d Meer de Walcherenstraat 2b VORDEN Decani|eweg 3



Ordelman & Dijkman
Installateurs;gas, water, elektra, c.v. Spalstraat 14 - Hengelo GId. -Telefoon 05753-1285 b.g.g. 3580

Holland Elektra
stofzuiger
Groot zuigvermogen. Lang
snoer en stalen buizen.
3 jaar motorgarantie!
Kwaliteit, zeker voor
dit geld 339,-

VOOR

MOEDER 189,-

Philips
broodrooster
HD4551
Regelt automatisch de door
U ingestelde bruiningsgraad.
Geroosterdbrood wipt vanzelf
omhoog! Adviesprijs 66,-

VOOR
MOEDER 49,50

Philips mixer
HR1178

dn

49.-
3 Snelhedenmixer van
Philips: Dus goed!

voor moeder

Ook met aangedreven kom
op statief en met extra
deeghaken. Type HR 1486 118,-

89,-voor moeder

Philips
lichtgewicht
strijkijzer
met controlelampje en
lang snoer. 39,50

VOOR
MOEDER 29,-

Philips
citruspers
HR 2276 W
Voor de broodnodige vita-
mientjes! Start automatisch als
op de perskegel wordt gedrukt.
49,50

VOOR
MOEDER 29,-

Philips ladyshave
HP2611
Superluxe Ladyshave met
tondeuse en scheerblad.
Voor comfortabel
ontharen.
70,-

VOOR
MOEDER 59f-

Ignis
centrifuge
ICF 725
2800 toeren per minuut, hier
komt uw was praktisch
droog uit
246,-

VOOR
MOEDER 199,-

Ignis koeler
Grote inhoud van 160 Itr.
Geen vriesvak, dus extra veel
nuttige ruimte voor uw
potten en
pannetjes

ONZE SPECIALE
MOEDER-
DAGPRIJS 549,-

Zaterdag 10 mei grote

vlooienmarkt in het

Dorpscentrum.

Aanvang 10.00 uur.

Bouwkundig tekenwerk
Schoolstr 17

Vorden
tel 05752 2737

LEEFLANG
ARCHITECTUUR

U zou graag in zo'n mooie

witte old-timer
trouwen?

Dat kan, gratis

op onze kosten dus, als

u uw bruiloft geeft in

't Pantoffeltje.

Ook na de uitbreiding sfeervol

Uniek in deze omgeving.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden

Telefoon 05752-1770

't IS MOEDERDAG
'tISKEUKENDAG
't IS HOLTSLAG

Te koop: 1 ha gras.

Inleveren briefjes voor 9 mei
12.00 uur.
H.WEENK,

Schuttestraat 12,

Linde (Vorden)

Timmerhout
bestellen

Harmsen bellen
Telefoon 05752-1486

Te koop van pianostemmer,

gereviseerde Rich. Lipp pia-

no.
Tel. 05735-2240

H.H. Landbouwers: voor

kuilvoerplaten,
erfverharding of
sleuf silo's

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

Voor al uw huisdieren

DIERENPENSION
"De Bronsbergen"
Bronsbergen 10, Warnsveld

Tel. 05750-20934

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar

DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen

Tel. 05750-15410

LEGO
BAZARSUETERS
VORDEN - KRANENBURG

Postpapier van Marjolein Bastin
Servetten - kaarsen - tafellakens (kleden)
voor een gezellige dag

Gebedenboekje
Toon Hermans 13,90
Voor moeder
Hans Bouma 12,90

Kook ganeerset 39,90
Voorkeurboek 16,90
Kruidenwijzer 2,50
Dagboekje v.a. 2,95
Ballpoints v.a. 6,95
Vulpennen v.a. 9,90

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114

Vorden - Tel. 6634

Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor groter
licht doorlaat en heidergezichtsveld inde
merken
Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

Marten
ttecds Joeltreffendl

Zutphenseweg 9, Vorden.

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

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

Jansen & gal
auto-schadebedrij f

7231 ad warnsveld
rijksstraatweg 91
tel.: 05750-22816 Lid Focwa

BABY OP KOMST?
Dan willen wij U graag adviseren over de aan te schaffen babyuitzet.
Gezien de levertijd van enkele leveranciers raden wij U aan om in de 4e
of 5e maand van de zwangerschap eens te komen kijken wat er zoal op
dit gebied te koop is.
Wij vertellen U dan graag wat U wel en ook wat U niet moet kopen.
Neem het briefje van het kraamcentrum mee en maak daarmee een
keus uit ons artikelenpakket.

BETAAL NIET TEVEEL!
Omdat wij met nog 24 andere babyzaken samen inkopen, kunnen wij
alles tegen zeer scherpe prijzen leveren en uiteraard gratis bij U thuis be-
zorgen.

RESERVEREN EEN RISIKO?
Niet bij ons. Als U b.v. in de 5e maand reserveert, komen wij begin 7e
maand bezorgen. Mocht er in de tussentijd of later een teleurstelling
plaatsvinden, dan nemen wij alles kosteloos terug.

GENOEG KEUS?
Meer dan genoeg dachten wij. Wat dacht U van 45 babykamers, 50
kinderwagens in alle prijsklassen en alle bijpassende accessoires?
Er is al een witte babykamer voor 495,-

VRIJBLIJVEND ADVIES?
Natuurlijk zijn er mensen die er thuis nog eens rustig over na willen den-
ken. Voor die mensen is ons GRATIS KIJKBOEK een prachtige hulp.
Vrijblijvender kan haast niet.

BEREIKEN EN PARKEREN EEN PROBLEEM?
Nee hoor. Onze zaak ligt op 100 meter afstand van de Miro en een gi-
gantisch parkeerterrein waar U gratis kan parkeren aan de rand van het
centrum.

Koos en Marijke Landeweerd geven U een zo deskundig mogelijk ad-
vies en besteden aan alle a.s. ouders zoveel mogelijk tijd en aandacht.

Maandag gesloten.

Vrijdagavond koopavond

LAARSTRAAT 1

ZUTPHEN

Telefoon 05750-14394

bebinella^
LANDEWEERD
als t om kinderen gaat.

MOEDERDAG
IETS FIJNS VAN DE
BANKETBAKKER
BANKETBAKKERIJ J. WIEKART TEL 1750

SPECIALITEIT ZWANEHALZEN EN LEONIDAS BONBONS

PRETTY MARKT

a.s. 5 juli grote Pretty markt

zwem en polover. Vorden '64.

Heeft U nog wat op te ruimen!

Wij komen het graag bij u

ophalen.

Bel. 2407.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TENKATE

Zutphenseweg 2, Vorden.

Telefoon 2219

zoekt u een Moederdag-kado,
dat een schot in de roos is?
Geef haar dan een handige huishoudhulp, die veel werk
bespaart. Of een geschenk, dat het werk in huis leuker
maakt. Of iets moois waar het huis gezelliger van wordt. U
vindt in onze zaak vele honderden goede kado-ideeën.

Zutphenseweg 15 - Vorden
Telefoon 1261

11 mei MOEDERDAG

ZIE ONZE GRANDIOZE KOLLEKTIETUINMEUBELEN
(2e etage) als moederdagaanbieding:

4 TerraSStOelen met hoge rug (TNO getest) en

4 Inzetkussen 3 cm dik KOMPLEET VOOR 265,-
(zolang de voorraad strekt)

HELMINK
INTERIEURVERZORGING
ZUTPHENSEWEG 24- VORDEN - TELEFOON 05752-1514


