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Heao-studenten lopen stage bij W Vorden

W Vorden heeft ambitieuze
plannen met Kuipertoernooi

WEEKENDDIENSTEN

Voetbalvereniging Vorden heeft uiterst
ambitieuze plannen. W Vorden heeft
drie Heao studenten uit Tilburg weten te
strikken die een onderzoek gaan doen
naar de toekomst van het Internationale
Kuipertoernooi voor D-junioren dat
jaarlijks door Vordense voetbalclub
wordt gehouden. De drie studenten zijn
vorige week maandag begonnen met
hun stage en zullen in totaal acht weken
aan het project werken. Ze worden daar-
in bijgestaan door jeugdvoorzitter Jan
Borgonjen van W Vorden.

Jan Borgonjen is ook degene geweest die
op het idee kwam om aan te kloppen bij
de Heao in Tilburg waar ze sinds 1987
een afdeling sporteconomie hebben.
Borgonjen scnreef een brief met de vraag
of er studenten geinteresseerd waren om
een onderzoek te doen naar de continu-
ering van het jaarlijkse Kuipertoernooi
voor D-junioren in Vorden. De tweede-
jaarsstudenten Mark Ekels (24), Martijn
Talens (22) en Sten Spruit (22) zagen de-
ze brief op het prikbord hangen en zo
ging het balletje rollen. "De voetbalver-
eniging Vorden is een uiterst ambitieuze
vereniging. En dat sprak ons wel aan.
Vandaar ook dat wij met veel enthousias-
me aan deze stage zijn begonnen", aldus
Sten Spruit.
De sporteconomen zijn van mening dat
het jaarlijkse Kuipertoernooi in de toe-
komst veel groter moet worden opgezet.
"Tot nu toe werd het toernooi hoofdzake-
lijk gefinancierd door de plaatselijke mid-
denstand. Deze Vordense sponsors zijn
uiterst belangrijk voor de club, maar het
moet niet de enige bron van inkomsten
zijn. Want het mag niet zo zijn dat het
toernooi niet kan worden gehouden als
enkele grote plaatselijke sponsoren een
jaartje willen overslaan. En dat gevaar zit
er natuurlijk in als je elk jaar een Kuiper-
toernooi organiseert. Voor de continuiteit
is het dus belangrijk dat er ook grote re-
gionale en landelijke sponsoren komen",
vertelt Mark Ekels.
Volgens Martijn Talens zal tevens de be-
groting van het Kuipertoernooi in de toe-
komst omhoog moeten. "Tot nu toe lukt
het met een budget van zo'n 20.000 gul-
den nog steeds om betaalde voetbalorga-
nisaties zoals Ajax, Feyenoord en PSV
naar Vorden te halen. Datzelfde geldt
voor internationale voetbalclubs als
Anderlecht en Dynamo Kiev. Maar over

enkele jaren moet je daar niet meer mee
aankomen. De eisen van dergelijke ver-
enigingen worden steeds hoger. Ze gaan
er dan vanuit dat alles van a tot z gere-
geld is en betaald wordt door de organi-
serende vereniging. Anders komen ze
niet", legt Martijn Talens. "Dus daar zul je
de komende jaren de begroting op af
moeten stemmen".
De drie sporteconomen gaan de komen-
de week een bezoek brengen aan de ste-
den Groningen en Tilburg. In deze twee
plaatsen worden evenals in Vorden elke
jaar grote internationale jeugdtoernooien
gehouden. Het drietal is vooral benieuwd
hoe de organisatie van het inmiddels be-
faamde Eurojeugdtoernooi voor A-junio-
ren in Groningen in elkaar zit. In
Groningen werken ze jaarlijks met een
budget van ruim 3,5 ton. "Dat toernooi
heeft veel meer uistraling dan het
Kuipertoernooi en krijgt ook in de lan-
delijke media heel veel aandacht. Ik ben
heel benieuwd hoe ze dat in Groningen
voor elkaar hebben gekregen", vraagt
Sten Spruit zich af.
"Wanneer wij^^te sponsoren willen aan-
trekken, dan^Rllen wij ze net zoals in
Groningen ook wat te bieden moeten
hebben- ^it. zou natuurlijk schitterend
zijn als het Kuipertoernooi ook elk jaar de
landelijke media haalt. Want daar moet
het wel naar t^^Daarom zijn we ook van
plan om een ^^raak te maken met Kees
jansma van Studio Sport. We zullen hem
de vraag voorleggen in hoeverre een
Kuipertoernooi interessant is voor Studio
Sport. Door dergelijke gesprekken te
voeren hopen wij een duidelijk beeld te
krijgen van de selectiecriteria bij landelij-
ke media. Daar zou je dan als organisatie
op in moeten spelen", aldus Spruit.
Wat er in de toekomst allemaal moet ver-
anderen om het Kuipertoernooi op een
hoger niveau te krijgen, weten de drie
sporteconomen nog niet precies. "Nee,
maar we zijn ook nog maar net begonnen
met onze stage. Over enkele weken ho-
pen wij een beter beeld te hebben. We
zijn echter wel van mening dat het toer-
nooi in de toekomst moet worden uitge-
breid. Naast D-junioren moeten er ook
C-junioren aan het Kuipertoernooi gaan
meedoen. Verder zijn wij van mening dat
je de clubs uit de regio meer bij het toer-
nooi moet betrekken. En dan moet je
denken aan clubs als Twente, Vitesse en
De Graafschap", zegt Mark Ekels.

Zwembad "In De
Dennen" dicht
Vanwege de extreem koude weersom-
standigheden heeft zwembad "In de Den-
nen" haar poorten weer dicht gedaan. Het
bestuur van het zwembad hoopt dat de
weersomstandigheden spoedig beter zul-
len worden. Wanneer de temperatuur het
toelaat, zal het bad weer open gaan voor
het publiek.

Drukkerij Weevers
wordt zesde
Drukkerij Weevers uit Vorden is vorige
week op de zesde plaats geëindigd in de
finaleronde van de nationale GrafiQuiz
die in de Amsterdamse Rai werd gehou-
den. Drie jaar geleden wist Drukkerij
Weevers nog de eerste plaats te behalen.

Het team van Hofstad Druktechniek uit
Zoetermeer ging ditmaal met de eer strij-
ken en nam de beker die drie jaar in de
hal van Drukkerij Weevers stond mee
naar huis. Weevers kwam slechts drie
punten tekort voor de eindfinale.

Laatste kans voor
kinderboekenjury
Rond honderd kinderen hebben zich dit
voorjaar opgegeven als t lid van de
Kinderboekenjury. Ze hebben uit een lijst
van vorig jaar verschenen kinderboeken
enkele titels gekozen, deze boeken gele-
zen en ze zouden op een formulier hun
voorkeurboek aangeven. Op 21 mei sluit
de termijn van inzending van deze jury-
rapportjes. Alle kinderen die zich eerder
hebben opgegeven worden gevraagd om
voor deze datum hun rapport in te léve-

Hervormde Gemeente
Donderdag Ib mei Hemelvaart 9.00 uur Gez. dienst in
de Geref. Kerk, ds. Vos uit Doehnchem.
Zondag 19 mei 10.00 uur ds. Westerink, gezinsavond-
maal.

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag W mei Hemelvaart 9.00 uur ds. A. Walpot-
Hagoort.
Zondag 19 mei 10.00 uur ds. M.G. Hijweege, Gorssel.

Gereformeerde Kerk Vorden
Donderdag ld mei Hemelvaart 9.00 uur Gez. dienst in
de geref. Kerk uit Doetinchem.
Zondag 19 mei ds. L. Buitenhuis, Hummelo. 19.00 uur
ds. Th.P. van Belzen, Nijverdal.

RK Kerk Kranenburg
Woensdag 15 mei Hemelvaart 18.30 uur Eucharistievie-
ring.
Zaterdag 18 mei 18.30 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Donderdag ld mei Hemelvaart 10.00 uur Eucharistie-
viering.
Zondag 19 mei 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v.
Cantemus Domino.
Weekendwacht pastores: 16-17 mei Hemelvaart
Pastoor W. Zandbelt, Keijenborg, tel. 46 13 14.
79-20 mei Pastoor H. Jaspers, Zutphen, tel. 52 70 80.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Donderdag 16 mei 10.00 uur Woord- en Communie-
viering. ^^
Zaterdag 18 mei 17.00 uur Eu^Bterieviering, volks-
zang.
Zondag 19 mei 10.00 uur Gebedsviering m.m.v. he-
renkoor.

Huisarts 18-19 mei dr. Haas, Christinalaan 18, tel. 55
1678.
Alleen voor dringende gevalUMti er op zaterdag en
zondag spreekuur van 09.30-̂ ^0 uur en van 17.00-
17.30 uur. U kunt dan opbellen (zonder afspraak)
komen of een dringende visite aanvragen. Bij spoed-
gevallen die niet tot deze spreekuren kunnen wach-
ten, gaarne altijd éérst bellen voor overleg.

Tandarts ld mti P.J. Waant, Barchem, tel. (0573) 44
17 44. 18-19 mei ]. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25
43 57.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag en
zondag 11.30-12.00 uur.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal, Ooyer-
hoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92.
Afspraakbureau tel. 59 28 92. Bezoekuren dagelijks
van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag; voor an-
deren 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hart bewaking 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-
1930 uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en
op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

VOOR DIRECTE DRINGENDE HULP
VAN:

POLITIE - AMBULANCE - BRANDWEER
Telefoon 06-11

POLITIE VORDEN:
dag en nacht (0575) 55 12 30

b.g.g. (055) 368 68 68
BRANDWEER: dag en nacht 06-11
AMBULANCE: dag en nacht 06-11

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 06-11. De openingstijd van het kan-
toor is woensdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Prins Bemhardweg
25, 7241 DH Lochem, tel. (0573) 25 49 31 of postbus
46, 7240 AA Lochem, fax (0573) 25 78 29.

Ambulance 06-11, b.g.g. (0570) 63 32 22

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00 uur.
Aansluitend aan het spreekuur van de huisartsen is

er iemand aanwtvig in do apothivk op /aterdag. Wij
vc'i/ofken u dringend om op de/e tijden uw recept
aan te bieden. Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en
17.15 tot 17.45 uur . Buiten de genoemde rijden k u n t
U voor spoedeisende recepten bellen aan de Voor
deur.

Praktijk verloskundige Rij Haggeman-Witha^r, td
(0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 55 12 77 (Men wordt autom.itr. i h
doorgeschakeld.).

Woningstichting Thuis Best' Schoolstraat 1 1 A.
Onderhoudsklachten en technische zaken ma. t/m
vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 40 14
00. Overige zaken op afspraak. Tel. (0575) 46 14 60.

ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24 uur
per dag bereikbaar via telefoonnummer 06-8806
(20 ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Burv voor AuisPtrpliging 24 uuT per dag, tel. (0575)
51 64 63. Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 53 10 53.

Pedicure L. Evers-Jansen, tel. (0575) 46 25 15. Mevr.
Mokkink-Kasteel, tel. 55 69 08.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie, Vorden, tel. (0575) 55 21 29,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Praatgroepen voor homosexuele mannen en jonge-
ren Postbus 93, 7261 AB Ruurlo, tel. (0573) 45 23 75.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22

Tafeltje Dekje Tot 10 mei: mevr. Gille, tel. 55 21 51.
Vanaf 10 mei mevr. Wolters, tel. 55 41 46, b.g.g. 55
68 75. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. (0575) 55 12 56.

Oost Nederland spreekuur iedere maandag van
15.30-16.30 uur in de bus bij de NH kerk.

f

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink 4a, tel.
(0575) 55 27 49.

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland, tel.

Openbare bibliotheek Vorden geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur, donder-
dag 13.30-17.30 uur , vrijdag 13.30-20.30 uur, zater-
dag 10.00-12.00 uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Openingstijden
Uitleenpost Vierakker-Wichmond St. Ludgerus-
gebouw: donderdag 15.15-16.15 en 19.30-20.30 uur;
zondag 11.00-12.00 uur .

WV-kantoor tel. 55 32 22 Openingstijden: maan-
dag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 17.30 uur; zaterdag
van 9.30 uur tot 15.00 uur .

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen maan-
dag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 10.30-12.30 en
16.00-18.00 uur, zaterdag van 10.30-12.30 uur. Tel.
(0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat 6, tel.
55 34 05. Geopend ma. t/m vrij. van 9.00-12.00 uur.
Dagopvang iedere dag geopend van 9.30-16.00 uur.
Aanvraag bij SWOV B.Ó.S. (Bezoek Oppas Service
voor Dementerende). Aanvraag/informatie bij de
SWOV.

Centrale meldpost vrijwilligershulp en vrijwilligers-
werk. Tel. (0575) 55 34 05. Buiten bereik bellen 55 22
48 of 55 1701.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. (0575) 54 33 66.

Klachten en Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek voor vragen over de gezondheids-
zorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van 9.30-
11.30 uur, Oude Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575)
5441 41.
Overige dagen van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder
tel. nr.: (055) 522 41 50.

ren.



Wij HEBBEN MEER
IN HUIS DAN VOER ALLEEN

Wij verkopen voeders van Hendrix. Maar wij
zijn eigen baas. Zelfstandig.

Natuurlijk verzorgen wij niet alleen uw be-
stellingen. We doen nog veel meer.
We zorgen dat u de juiste voeradviezen krijgt.
En denken mee over uw bedrijfsvoering.

Eventuele problemen bestuderen wij graag.
En we brengen u in contact met de deskundigen
van Hendrix, als u speciale adviezen wenst.
Zoals over automatisering. Over bouw- en hinder-
wetzaken. Of over milieuvriendelijke stallenbouw.

Dat doen we allemaal graag voor u.
Van ondernemer tot ondernemer.

WIE VERDER KIJKT, KIEST VOOR DE DEALERS
VAN HENDRIX

l> Hendrix
Officieel Hendrix-dealer:

Frans Evers
Wïttebrinkweg 9, 7021 KK Zelhem. Tel. (0314) 335745.

3x GOUD IS FEEST IS VOORDEEL
GILDE BACON, BOTERHAMWORST, BOERENLEVER-

WORST met goud bekroond, dat móet u proeven.

per 100 gram f 1,00

OM TE ROER-
BAKKEN

Kip Baconreepjes

100 gram f 1,49

SPECIALITEIT

Gevulde
Varkensfilet

100 gram f 1,49

EXTRA
VOORDELIG

Boeren
Gehaktschnitzel

per stuk • l j"

ZATERDAG
DIEFSTUKDAG

Gewone Biefstuk
ongewoon lekker

100 gram f 2,85

Een geslaagde barbecue,
wij zorgen ervoor.

Slagerij/worstmakerij
JAN RODENBURG

Dorpsstraat 32, 7251 BC Vorden Telefoon (0575) 55 14 70

THEORIE EN PRAKTIJK

OORTGIESEN
Brinkerhof 82 - Vcjrden - Tel. 55 27 83

Houdt uw gewicht
zelf in de hand met

Herbalife

een wereldwijd succesvol
programma voor gewichts-

beheersing en goede voeding
Telefoon 55 17 44

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

G LI M M O
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

Voor Hemelvaartsdag
heerlijke broodjes

van uw eigen bakker!

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, Vorden, tel. (0575) 55 13 84

(
WARME BAKKER

)PLAA

Dorpsstraat 11, Vorden, tel. (0575) 55 13 73

Burg. Galleestraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 18 77

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Zutphenseweg 30 te Vorden
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op
18 april 1996 een nader onderzoek over een (mogelijke)
bodemverontreiniging ontvangen, gelegen aan de
Zutphenseweg 30 te Vorden.

Opdrachtgever voor dit onderzoek is Mobil Oil B.V.

Ontwerp-beschikking
Tevens geven wij kennis van het ontwerp van een
beschikking over deze bodemverontreiniging.

Op grond van de Wet bodembescherming moeten wij
namelijk in een beschikking vaststellen of sprake is van

een geval van ernstige bodemverontreiniging (artikel
29 Wbb). Bij ernstige gevallen moeten wij tevens de
urgentie vaststellen (artikel 37 Wbb).

Op grond van het nader onderzoek hebben wij in de
ontwerp-beschikking vastgesteld dat sprake is van een
verontreiniging van de bodem met minerale olie en
aromatische koolwaterstoffen, alsmede van een
verontreiniging van het grondwater met minerale olie,
aromatische koolwaterstoffen, cadmium, nikkel en
fenolen. Het betreft géén geval van ernstige bodem-
verontreiniging.

provincie

GELDERLAND

Inspraak
Op de totstandkoming van de beschikking is inspraak
mogelijk. Een kopie van de ontwerp-beschikking(en)
met de (onderzoeks) gegevens ligt dan ook vanaf de
dag na publikatie in deze krant gedurende vier weken
ter inzage in de bibliotheek van het Huis der Provincie,

Markt l l te Arnhem en bij de gemeente Vorden

(tel. (0575) 55 74 74).

Belanghebbenden kunnen gedurende de genoemde
periode hun zienswijze over deze ontwerp-beschikking
naar voren brengen. Deze kan worden geadresseerd aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Postbus 9090
6800 GX Arnhem

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot
mevrouw H.M.W. Alink, tel. (026) 359 99 89, van
de onderafdeling Bodemsanering van onze dienst
Milieu en Water.

Arnhem, l mei 1996-
nr. MW96.19764-6022026

Gedeputeerde Stoten van Gelderland
dr. J.C. Terlouw - voorzitter

drs. C.P.A.G. Crasborn - griffier





GEMEENTE fiULLETIN yORDEN

M Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74.
M Telefax gemeente: (0575) 55 74 44.
• Het gemeentehuis is open van maandag tot
en met vrijdag van
8.00 tot 12.30 uur - op woensdag
ook van 13.30 tot 17.00 uur.
• Openingstijden bibliotheek:
(ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 13.30 tot 20.30 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 17.30 uur,
vrijdag van 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Burgemeester E.J.C. Kamerling:
maandagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur
en volgens afspraak.

\Nethouder M. Aartsen-den Harder:
donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur
en volgens afspraak.

Wethouder D. Mulderije-Meulenbroek:
donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur
en volgens afspraak.

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

inbrengen. Het college betrekt deze
zienswijzen bij haar definitieve voorstel
aan de gemeenteraad.

EMEENTEHUIS OP VRIJDAG
17 MEI 1996 GESLOTEN

Op vrijdag 17 mei 1996, de dag na He-
melvaartsdag, is het gemeentehuis
gesloten.

ITSTEL BEHANDELING
RECREATIE-NOTA'S

De behandeling van de nota's
(Hoofd)verblijf of niet
Wet op de openluchtrecreatie en het
beleid in de gemeente Vorden, en
Recreatie in natuur- en stiltegebieden

door de gemeenteraad en raadscommis-
sie wordt in verband met de vele in-
spraakreacties met l maand uitgesteld.

De behandeling in de commissie volks-
huisvesting, economische zaken en ge-
meentewerken vindt naar verwachting
plaats op dinsdag 25 jun i 1996. Dan be-
staat ook de laatste mogelijkheid om op
de nota's in te spreken. Waarschijnlijk
neemt de raad op dinsdag 9 ju l i 1996 een
beslissing over de nota's.

jt

mlJ 1\ IEUWE SUBSIDIEVER-
ORDENING GEMEENTELIJKE

MONUMENTEN

Het aantal objecten op de gemeentelijke
monumentenlijst zal in de komende tijd
aanzienlijk toenemen. De gemeenteraad
ziet vooralsnog geen mogelijkheden het
budget voor de subsidieregeling evenre-
dig te verhogen en heeft aan burgemees-
ter en wethouders verzocht voor een
goede afstemming zorg te dragen.

Op basis van een advies van de gemeen-
telijke monumentencommissie hebben
burgemeester en wethouders nu een
nieuwe subsidieverordening opgesteld.
Het college past op deze verordening de
openbare voorbereidingsprocedure toe
van afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht. Van 20 mei tot en met 15
juni 1996 ligt de ontwerp-verordening
met toelichting en bijlagen tijdens kan-
tooruren kosteloos ter inzage op de
afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke
ordening van het gemeentehuis (koets-
huis). Kopieën van de ontwerp-verorde-
ning kunt u tegen betaling van rechten
verkrijgen.

Belanghebbenden kunnen in de periode
van ter inzage legging hun zienswijze
over de nieuwe subsidieverordening

'BJ LJ OUWEN TUINHUISJE
OP HET PERCEEL

DE VOORNEKAMP 3 TE VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vor-
den zijn van plan met toepassing van de
vrijstellingsmogelijkheid van artikel 18 A
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
medewerking te verlenen aan plannen
voor:

- het bouwen van één tuinhuisje aan de
Voornekamp 3 en één aan de Voorne-
kamp 5, kadastraal bekend gemeen-
te Vorden, sektie K, nrs. 4286 en 5066
respectievelijk nrs. 4834 en 5066.

De op het plan betrekking hebbende
stukken liggen met ingang van maandag
20 mei 1996, gedurende twee weken,
voor een ieder op de gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimte-
lijke ordening (koetshuis), ter inzage.

Eventuele bedenkingen kunt u gedu-
rende die termijn schriftelijk aan burge-
meester en wethouders kenbaar maken.

IJDELIJKE VERKEERSMAAT-
REGELEN

In verband met^| openstelling van de
tuinen van de \lR"sse op 16, 26 en 27
mei hebben burgemeester en wethou-
ders besloten om de volgende tijdelijke
verkeersmaatregelen te nemen:

instellen van e^a parkeerverbod voor
beide zijden v^Me Brandenborchweg
voor het gedeelte vanaf de Ruurlose-
weg tot aan de spoorbaan;

- afsluiten van de Wiersserallee voor al-
le verkeer behalve voetgangers.

ïv.ERGUNNINGEN.

Op 7 mei jongstleden hebben burge-
meester en wethouders vergunning ver-
leend aan:

de heer M.A.A. Siemerink voor het
bouwen van een garage op het perceel
Zutphenseweg 7 te Vorden.

de heer R. Eijkelkamp voor het bouwen
van een bergruimte en het inpandig ver-
groten van een woning op het perceel
net Stroo 17 te Vorden.

de heer B.J. Sloot voor het bouwen van
een garage/dierenverblijf op het perceel
Hengeloseweg 6 te Vorden.

de heer H.G. Vrielink voor het vergroten
van een woning op het perceel het Vo-
gelbosje 8 te Vorden.

de heer R.J. Brummelman voor het bou-
wen van een bergruimte op het perceel
het Leemgoor 2 te Vorden.

de heer A.J.H. Oosterink voor het slo-
pen van een schuur op het perceel Stati-
onsweg 21 te Vorden.

de heer P.J.M. Hummelink voor het
gedeeltelijk slopen van een boerderij op
het perceel Mosselseweg 7 te Vorden.

de heer H.J.M. Kortstee voor het vellen
van 3 esdoorns op het perceel Hoetink-
hof 283 te Vorden.

de heer G. Kuit voor het vellen van l

wilg en l els op het perceel Hoetinkhof
275 te Vorden.

de heer W.Chr. Wichers voor het vellen
van l beuk op het perceel Hoetinkhof 49
te Vorden.

de heer M.A. Dekkers voor het vellen
van 3 prunussen op het perceel Hoetink-
hof 108 te Vorden.

de heer F.AJ. Veenendaal voor het vel-
len van 5 haagbeuken, 3 gouden regens
en l berk op het perceel Brinkerhof 68 te
Vorden.

de heer J. van Kranenburg voor het vel-
len van 5 haagbeuken en l conifeer op
het perceel Brinkerhof 107 te Vorden.

de heer G.J. Vos voor het vellen van 3
beuken en l berk op het perceel Brin-
kerhof 99 te Vorden.

B. Regelink voor het vellen van 3 sierap-
pels en 2 sparren op het perceel Brinker-
hof 85 te Vorden.

R.R. van Wijk voor het vellen van 2 sier-
appels op het perceel Brinkerhof 83 te
Vorden.

De Algemene wet bestuursrecht geeft
belanghebbenden de bevoegdheid om
binnen zes weken na bekendmaking van
deze vergunningen aan aanvragers,
daartegen een bezwaarschrift in te die-
nen. Wanneer deze vergunningen aan
aanvragers zijn bekend gemaakt kunt u
navragen bij de sector Grondgebied.

J1 ATWNALE MILIEU-
r ESTAFETTE 1996

Ook dit jaar wordt weer de Pieterpad
Milieu-estafette verlopen. Dit bekende
wandelpad loopt voor een deel door de
gemeente Vorden. Op donderdag 23
mei komt de tocht door deze gemeente.
's-Ochtends van Laren naar Vorden en
's-middags van Vorden naar Zelhem.

De tocht staat dit jaar in het teken van
Nederland 2x zo mooi.

ERGADERINGEN RAADSCOMMISSIES.

De commissies geven onder meer advies aan burgemeester en wethouders over aan
de gemeenteraad aangeboden raadsvoorstellen tot het nemen van een besluit. Zo
nodig stellen burgemeester en wethouders hun advies daarna nog bij of houden zij
het voorstel aan. Ook kunnen burgemeester en wethouders raadsvoorstellen intrek-
ken. De leden van de commissies zijn ook raadslid.

Ook u kunt, indien u da^renst over de onderwerpen die op de agenda staan, uw
mening kenbaar maken. De raadsstukken, tevens commissiestukken, liggen ter
inzage in de bibliotheek te Vor<Jen en in de Rabobank te Wichmond. Als u wilt
inspreken, moet u dat voordat de behandeling van de agenda begint, aan de voor-
zitter of de secretaris van de commissie meedelen. De mogelijkheid om in te spreken
wordt geboden voordat d^^ehandeling van het betreffende agendapunt begint. De
mogelijkheid bestaat dat ^P^ommissieleden u tijdens de behandeling van het agen-
dapunt vragen stellen. Tevens kan de voorzitter een tweede inspraakronde invoegen.

De commissie volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken vergadert
op dinsdag 21 mei 1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de
volgende onderwerpen:

startnotitie Noord-oostelijke verbinding;
verzoek om financiële ondersteuning van de Vereniging Regionaal Overleg Noor-
delijke aftakking.

De commissie bestuur en ruimtelijke ordening vergadert op dinsdag 21 mei 1996 om
20.00 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- krediet voor omschrijvingen geselecteerde monumenten in de kom van Vorden;
- aanvulling meerjarenprogramma 2002 restauratie Rijksmonumenten.

De commissie milieu, welzijn, personeel en financiën vergadert op woensdag 22 mei
1996 om 19.30 uur in het gemeentehuis. Op de agenda staan de volgende onder-
werpen:

- 9e wijziging van de Rechten verordening 1993;
- managementrapportage voorjaar 1996.

^ . ERGADERING GEMEENTERAAD OP DINSDAG 4 JUNI 1996.

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 4 juni 1996 om 19.30 uur in het gemeente-
huis. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

- 9e wijziging van de Rechtenverordening 1993;
- startnotitie Noord-oostelijke verbinding;
- verzoek om financiële ondersteuning van de Vereniging Regionaal Overleg

Noordelijke Aftakking;
- managementrapportage voorjaar 1996;
- krediet voor omschrijving geselecteerde monumenten in de kom van Vorden;
- aanvulling meerjarenprogramma 2002 restauratie Rijksmonumenten.

Spreekrecht.

U kunt aan het eind van de -openbare- raadsvergadering, na de rondvraag, spreken
over een onderwerp, dat voor het gemeentebestuur van belang kan zijn. Er is één uit-
zondering: u kunt niet een onderwerp aan de orde stellen, dat op de agenda staat,
omdat u daarover eerder heeft kunnen inspreken in een commissievergadering. U
kunt u uiterlijk de maandag voor de raadsvergadering aanmelden bij de gemeente-
secretaris, de heer mr. A.H.B, van Vleuten, onder opgave van het onderwerp waar-
over u wilt spreken.



TARTNOTITIE NOORD-OOSTELIJKE VERBINDING
-DOORTREKKING VAN DE BETUWELIJN-

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor te reageren op de start-
notitie noord-oostelijke verbinding, de doortrekking van de Betuwelijn. Ook u kunt
nog tot 10 juni hierop reageren bij het inspraakpunt startnotitie Noordoostelijke ver-
binding/rijksweg 15. De startnotitie ligt voor u ter inzage bij de afdeling gemeente-
werken in de boerderij.

Door de startnotitie maken de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu het voornemen bekend een
studie te starten naar het tot stand brengen van een spoorwegverbinding russen de
Betuweroute, ten oosten van het Container Uuitwissel Punt bij Valburg, en de grens-
overgang vij Oldenzaal. De studie gaat tevens in op de vraag of deze verbinding kan
worden gebruikt voor reizigersvervoer, inclusief hoge snelheidstreinen.

In de startnotitie staan de tracé-alternatieven genoemd en welke effecten daarbij zul-
len worden onderzocht.

Drie van de tracé-alternatieven doorsnijden het westelijk deel van de gemeente Vor-
den in overwegend noord-zuid richting. Bij deze drie alternatieven kruist de nieuwe
verbinding achtereenvolgens (van zuid naar noord); de grens met de gemeente
Steenderen (de Baakse Beek), de Broekweg, het groene Kanaal, de Heerlerweg, de
Vierakkersestraatweg en de grens met de gemeente Zutphen (de Vierakkerse Laak).
Gelet op de prognosese in de startnotitie betekent dit dat er per etmaal tussen de 134
en 164 goederentreinen en 24 reizigerstreinen over een nieuwe verbinding over
Vordens grondgebied komen.

Duidelijk is dat de komende drie jaren grote onzekerheid zal bestaan over de toe-
komst van een deel vanhet gebied Vierakker-Wichmond, inhet bijzonder voor de
inwoners en de andere belanghebbenden in het gebied.

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om het Inspraakpunt
Startnotitie Noord-oostelijke verbinding/Rijksweg 15 te berichten dat de drie tracé-
alternatieven die door het westelijk deel van de gemeente lopen, een zeer forse ruim-
telijke ingreep betekenen in dit natuurlijk en landschappelijk waardevolle gebied. De
te onderzoeken effecten zullen op een zodanige wijze in beeld moeten worden
gebracht dat voor de individuele belanghebbenden duidelijk is wat de gevolgen voor
hen zijn. Naast verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid moeten ook moeten ook
de milieu-effecten zichtbaar worden van de onder invloed van de nieuwe spoorver-
binding gewijzigde wegverkeersstromen.

De besluitvorming zal niet alleen zorgvuldig moeten gebeuren, maar ook voortva-
rend, om de periode die belanghebbenden in het ongewisse verkeren, zo kort moge-
lijk te laten zijn.

ESCHRIJVINGEN VAN GESELECTEERDE P^D
MONUMENTENLIJST IN DE KOM VAN VORDEN9

Burgemeester en wethouders vragen aan de gemeenteraad een bedrag van f 20.500,—
voor het maken van beschrijvingen van panden die mogelijk op de gemeentelijke
monumentenlijst geplaatst zullen worden. Medewerkers van het Gelders Genoot-
schap zullen deze beschrijvingen gaan maken.

De eind jaren 80 vastgestelde monumentenlijst bestaat aleen nog maar uit objecten
uit het 'oude" buitengebied van de gemeente Vorden. Het gebied Vierakker Wich-
mond en de kom van Vorden is al wel door de monumentencommissie geïnventari-
seerd. De omschrijvingen van de geselecteerde panden in Verakker/ Wichmond is
bijna klaar.

Het maken van de beschrijvingen heeft geruime tijd stil gelegen vanwege de subsi-
dieproblematiek. Burgemeester en wethouders denken deze subsidieproblematiek op
te kunnen lossen door een nieuwe verordening vast te stellen. Een ontwerp van deze
verordening ligt thans voor inspraak ter inzage, zoals u elders in deze rubriek kunt
lezen.

H n v n
ANVULLINGMEERJARENPROGRAMMA RESTAURATIE

RIJKSMONUMENTEN

Om in aanmerking te komen voor een budget van het rijk voor de restauratie van
Rijksmonumenten, moet de gemeenteraad elk jaar het reeds eerder vastgestelde
meerjarenprogramma aanvullen. Dit jaar moet dat gebeuren voor restauraties voor
het jaar 2002. Alle eigenaren/zakelijk gerechtigden zijn gevraagd hun plannen in te
dienen. Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om alle inge-
diende projecten in het programma op te nemen.

Burgemeester en wethouders hebben de eerder door de minister toegezegde bud-
getten al verdeeld over de restauratie van de kerk in Kranenburg, het orgel van de
willibrorduskerk in Vierakker en de restauratie van de kap van de kerk in Vorden.

LEINSCHALIG KAMPEREN OP HET PERCEEL L1NDESEWEG 18 TE
VORDEN.

De heer GJ. Groot Jebbink heeft burgemeester en wethouders verzocht om een vrij-
stelling op grond van artikel 8 lid 2 onder a en lid 3 van de Wet op de openluchtre-
creatie voor het perceel Lindeseweg 18 in Vorden (kleinschalig kamperen).

Op dit verzoek past het college van burgemeester en wethouders de openbare voor-
bereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toe. Van
16 mei tot en met 13 juni 1996 liggen de aanvraag en de ontwerp-beschikking tijdens
openstellingsuren (maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur en op woens-
dagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur) ter inzage op de afdeling bestuur van het ge-
meentehuis. Kopieën van de ontwerp-beschikking kunt u tegen betaling van rechten
verkrijgen. Inzage in de stukken is kosteloos. Belanghebbenden kunnen in deze
periode hun zienswijze over de aanvraag en de ontwerp-beschikking inbrengen. De
zienswijzen betrekt het college bij het nemen van een definitieve beslissing.

f
l*L ANDINRICHTINGSWET RUILVERKAVELING "HENGELO-ZELHEM"

TERINZAGELEGGING PLAN VAN TOEDELING
KENNISGEVING INGEVOLGE ARTIKEL 199, DERE LID

De Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Hengelo-Zelhem deelt u mee
dat van maandag 3 juni 1996 tot en met dinsdag 2 juli 1996 in de voormalige
showroom van Garagebedrijf Ridderhof, Bleekstraat 12, 7255 XZ Hengelo, op werk-
dagen, behalve op zaterdagen, 's-morgens van 09.00 to 12.00 uur en 's-middags van
13.30 tot 15.30 uur, en op de dinsdagavonden 4, 11, 18 en 25 juni en 2 jul i van 18.00
tot 20.00 uur (uitsluitend voor diegenen die overdag beslist verhinderd zijn) voor
eenieder kosteloos ter inzage liggende stukken bedoeld in artikel 196, tweede lid
(plan van toedeling).

Uiterlijk veertien dagen na de laatste dag waarop de stukken als bedoeld in artikel
196, tweede lid, ter inzage hebben gelegen, dus tot en met 16 juli 1996, kan iedere
belanghebbende schriftelijk zijn bezwaren tegen het plan van toedeling indienen bij
het secretariaat van de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling "HEN-
GELO-ZELHEM", Postbus 59, 7140 AB Groenlo.

U wordt verzocht de enveloppen met de u toegezonden stukken mee te brengen.

Groenlo, mei 1996.
De landinrichtingscommissie,

B.W. Zemmelink, voorzitter
ir. MH. de Jong, secretaris

NLICHTINGEN T.B. V. DE HONDENBELASTING BELASTINGJAAR 1996

GEMEENTE VORDEN
POSTBUS 9001
72 50 HA VORDEN

Ondergetekende_
Straat
Postcode en Woonplaats_

Verklaart dat hij/zij m.i.v. 199 houder/houdster is
van hond(en) ouder dan 3 maanden.

Indien honden aanwezig zijn in een kennel geregistreerd bij de
Raad van Beheer op Kynologisch Gebied, hierna het
registratienummer en de kennelnaam vermelden.

registratienummer_ kennelnaam

Indien het een afmeldjjp betreft, verzoeken wij u hierboven
het nu nog in uw beaRijnde aantal honden op te geven.
Heeft u geen honden meer vult u dan 'geen* in.

Aldus naar waarheid en zonder voorbehoud ingevuld en
ondertekend,

Vorden, 19
(handtekening)

OMPOSTACTIE OP VRIJDAG 24 MEI 1996:
HAAL GRATIS COMPOST OP DE MARKT.

Op vrijdag 24 mei kunt u, evenals dit voorgaande jaren het geval was, gratis een zak
compost halen op de weekmarkt. Medewerkers van de gemeente Vorden staan klaar
om u een gratis zak compost aan te geven.

Het compost is gemaakt van uw eigen GFT-afval dat u tweewekelijks met de inza-
melaar meegeeft. Compost kunt u uitstekend gebruiken als grondverbeteraar ovoor
de tuin.

Het doel van deze jaarlijkse compostactie is om de inwoners van Vorden te belonen
voor de goede wijze waarop zij hun afval scheiden en om de inwoners te motiveren
nog meer afval te scheiden zodat het milieu steeds minder belast wordt.

Naam

NGEKOMEN BOUWAANVRA GEN

Bouwadres Datum
ontv.

M. Bouwmeester

R. Bargeman

M. Willemsen

A.J.H. Oosterink

H. Berkelaar

J.J. van der Zande

Brandenborchweg l 02-05-96
Vorden

Vurg. Galleestraat
30, Vorden

Mispelkampdijk 5
Vorden

Stationsweg 21
Vorden

Baron van der
Heijdenlaan l
Wichmond

02-05-96

06-05-96

06-05-96

08-05-96

Omschrijving

verbouwen van een
varkensschuur

verbouwen van een
woning

bouwen van een
kapschuur

bouwen van een
bergruimte

bouwen van een garage/
berging

09-05-96 bouwen van een prieelNieuwstad 22
Vorden

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens de openingstijden van het gemeentehuis inzien
bij de sector Grondgebied in het koetshuis bij het gemeentehuis Kasteel Vorden.



N WELK GEBOUW ZIT WELKE AFDELING EN WAT GEBEURT DAAR?

1. DE NIEUWE KANTOORUNIT
Sector Samenleving
afdeling welzijn
- sociale zaken - voorzieningen voor gehandicapten - sport - volksgezondheid -
ouderenbeleid.
afdeling bestuur
- algemene juridische zaken (beleid en uitvoering van diverse wetten, en
Verordeningen, zoals de Drank- en Horecawet, de Wet op de Openluchtrecreatie, de
Algemene plaatselijke verordening) - bezwaar- en beroepschriften - gemeenschappe-
lijke regelingen - voorlichting - brandweer - openbare orde en veiligheid - secretari-
aat commissie bestuur en ruimtelijke ordening.
stafmedewerker sector Samenleving
- recreatie en toerisme - natuur en milieu-educatie en voorlichting - kunst - speeltui-
nen - rampenplannen - projecten voor de afdelingen welzijn en bestuur - secretariaat
commissie milieu, welzijn, personeel en financiën.
personeel en onderwijs
- personeelszaken - onderwijs.

2. KASTEEL VÖRDEN
gemeentesecretaris
- leiding ambtelijke organisatie - bewaking éénheid van beleid - eindverantwoording
advisering aan het college van burgemeester en wethouders en gemeenteraad.

Sector Middelen
afdeling financiën
- financiën - belastingen - begroting en rekening - diverse financiële administraties,
waaronder betaling van uitkeringen.
afdeling interne zaken
- postregistratie en -verwerking - archief - inkoop kantoormateriaal en -meubilair.
Sector Samenleving
afdeling bestuur
- gemeentelijke basisadministratie - reisdocumenten - rijbewijzen - huwelijken -
geboorte/overlijden - privacy-regelingen.

3. KOETSHUIS
Afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
- volkshuisvesting - aan- en verkoop industrieterrein - aan- en verkoop bouwgrond
- bestemmingsplannen - bouwvergunningen - monumenten.
bureau milieu
- milieubeheer - geluidhinder - bodemsanering.

4. BOERDERIJ
afdeling gemeentewerken
- wegenaanleg en -onderhoud - riolering - gladheidsbestrijding - groenvoorzieningen
- landschapsbeleid - kapvergunningen - verkeer- en vervoer - secretariaat commissie
volkshuisvesting, economische zaken en gemeentewerken.

Bruisend concert "Concordia
Terwijl de lente qua temperatuur nog
niet echt is doorgebroken, was er zater-
dagavond in het Dorpscentrum te Vor-
den een duidelijk ander voorjaar. De
Vordense muziekvereniging "Concordia"
gaf namelijk in een goed bezette zaal een
bruisend "Lenteconcert".

Een concert dat begon met een optreden
van het leerlingen jeugdorkest onder lei-
ding van dirigent Hans Kraxner. De jeugd
speelde onder meer het nummer "Mr.
Weasel goes Latin". Na de zomervakantie
zullen een aantal leden van het jeugdor-
kest door stromen naar het harmonieor-
kest. Dit harmonieorkest - eveneens on-
der leiding van Hans Kraxner - koos in
haar eerste optreden muziek van de com-
ponist Ted Huggens waaronder het be-
kende "New Baroque Suite". Een muziek-
stuk bestaande uit drie gedeeltes met een
solistisch optreden van trompettiste Ethel
Lauckhart. In "Pavane in blue" kwamen
de solisten Hans Romeynders (trompet)

en Dirk van Dijk (alt-saxofoon) extra in
de schijnwerpers. In het romantische
nummer "Scottish Souvenir" was een
duidelijke rol voor de baritons Henk van
de Meene, Marijke Berendsen en Mark
Heuvelink weggelegd.
De drumband onder leiding van Bert
Lamers had een speciale verrassing voor
het publiek in petto. In het nummer "De
Burcht van Haren" waren de drummers
in middeleeuwse kledy gestoken. Mid-
dels prachtige lichteffekten van Bennie
Bloemendaal werd het een echt "grieze-
lig" stuk. Verder speelde de band num-
mers als "Drumf^^ , "Surprise" en "Invi-
tation". Voorafgai^De aan de drumband
speelden ook de leerlingen een paar
nummers.
Na de pauze stond de popmuziek cen-
traal bij het harmonieorkest. Zo werd van
Michael Jackson J^t nummer "Heal the
world" gespeeld^^n drietal liedjes sa-
mengevat in "The cream van Clapton"
was het aandeel van "Concordia" met be-

trekking tot de persoon Eric Clapton. Het
Nederlands repertoir kreeg uiteraard ook
de nodige aandacht. Het door Fluitsma en
van Tijn voor harmonie en fanfare be-
werkte "15 miljoen mensen" werd door
het harmonieorkest prachtig vertolkt. Het
publiek wist dit dan ook met een dave-
rend applaus te waarderen. Ter afsluiting
van het voorjaarsconcert werd de beken-
de mars "Showtime" van Lex Abel ge-
speeld.
Tijdens het lenteconcert van "Concordia"
stonden er zaterdagavond ook een aantal
huldigingen op het programma. Rianne
Nijhuis, Marie Lauckha^^ Willemien
Oonk en Jeroen Oonk wlwen naar vo-
ren gehaald vanwege hun 12,5 jarig lid-
maatschatschap. Zij ontvingen uit handen
van voorzitter Peter Kraayeveld het ge-
bruikelijke embleem en de bloemen. De
twee zilveren jubilarissen k^an Olst en
Tonnie Voortman kregel^behalve de
bloemen ook de zilveren bondsspeld
overhandigd.

Plantenmarkt en bonsaishow
bij Hydroshop Silvold in Eefde
Op zaterdag 18 en zondag 19 mei wordt
op het terrein van Hydroshop Silvold
aan de Jodendijk 25 in Eefde weer een
tuinplantenmarkt gehouden. Naast de
gebruikelijke stekgeraniums, vlijtige lies-
jes en andere leuke tuin- en borderplan-
ten is er een enorme keuze aan kuip-
planten.

Ook zijn er weer een paar speciale attrac-
ties zoals een schitterende bonsaishow
met prachtige oude exemplaren van deze
traditionele Oosterse kunstvorm. De
Bonsaishow biedt een grote keus uit zeer
betaalbare en jonge exemplaren. En na-
tuurlijk zijn ook alle benodigde gereed-
schappen te koop zals snoeischaren, voe-
ding, binddraad en schalen. Leden van de

Bonsaivereniging zijn aanwezig om be-
langstellenden alle gewenste informatie te
verstrekken en zij zullen "de kneepjes van
het vak" demonstreren.
Door medewerkers van DHZ-Markt
"Plus-Klus" Snellenberg uit Eefde.
Electro-, motor- en zitmaaiers, kettingza-
gen, bosmaaiers en hogedrukreinigers.
Wat kun je er allemaal mee doen en hoe
moeten al die dingen eigenlijk worden
onderhouden? Een deskundig antwoord
op al deze vragen krijgt u van de heer
Snellenberg en zijn medewerkers op 18
en 19 mei. Zie ook advertentie.

Bent u verhuisd of woont u pas in
Vörden en wilt u er echt bijhoren?
Dan kunt u niét buiten een écht plaatselijk blad, met nieuwtjes en aanbiedingen van de
plaatselijke middenstand. Een abonnementsblad biedt u gewoon meer!
Het weekblad Contact verzorgt al meer dan 50 jaar het „contact" tussen klant en
middenstand en verenigingen.
Twijfel niet lang maar neem nu een jaarabonnement voor f 43,-.

Bon Naam:

Adres:

Postcode + Woonplaats:

Deze bon kunt u inleveren bij Drukkerij Weevers BV, Nieuwstad 30,7250 AA Vörden.
Ook kunt u zich telefonisch opgeven: tel. (0575) 55 10 10.

"Snoekbaars"
houdt viswedstrijd
voor de jeugd
Hengelsportvereniging "De Snoekbaars"
houdt op zaterdag 25 mei een viswed-
strijd voor de jeugd uit Vörden. Deze
wedstrijd heeft plaats in het kader van de
Nationale Hengelsportdag. De Snoek-
baars hoopt door middel van deze dag de
belangstelling onder de jeugd voor het
vissen weer nieuw leven in te blazen. De
Volgens het bestuur van de Vordense
hengelsportvereniging weten de meeste
jongeren niet hoe leuk vissen kan zijn. De
wedstrijd is bedoeld voor scholieren van-
af 10 jaar.
"Vissen is hartstikke leuk", zegt de heer
DJ. Weustenenk. "Je bent er helemaal uit
en je geniet van de rust en de natuur om
je heen. Vooral voor jongeren die bij-
voorbeeld net voor hun eindexamen zit-
ten is het een prima manier om je even te
ontspannen. Daarnaast is vissen ook
spannend. Want het elke keer weer een
verrassing hoeveel je vangt", legt hij uit.
Hengelsportvereniging "De Snoekbaars"
in Vörden heeft in totaal 40 jeugdleden.
Voor meer informatie en opgave voor de
jeugdwedstrijd van 25 mei kan men bel-
len met de heer J. Groot Jebbink (55 10
31) of de heer R. Golstein (44 14 03).

Matinee
Hans Roos zal zaterdagmiddag aan de
hand van lichtbeelden vertellen over de
beroemde bedevaart naar Santiago de
compostella. Deze matinee over de eeu-
wenoude voettocht dwars door de Pyre-
neeën zal plaats hebben in theater "On-
der de Molen" in Linde.

Toneel
De jaarlijkse toneeluitvoering van de Del-
dense Buurtvereniging heeft plaats op
vrijdagavond 24 mei in het Dorpscentrum
in Vörden. Dit jaar wordt de klucht "Een
schat van een buste" opgevoerd. Het gaat
hier om een klucht in drie bedrijven die
geschreven is door de bekende toneel-
schrijver Aad Caspers.

Slager Rodenburg
bekroond met
Gouden Oorkonde
Slager Jan Rodenburg is bekroond met
drie oorkondes voor de produkties Boe-
renleverworst, Boterhamworst en Gilde
Bacon en behaalde hiervoor het hoogst
bereikbare drie maal goud. Slager Jan
Rodenburg is aangesloten bij de stichting
Het Worstmakers Gilde. Dit is een orga-
nisatie van zelfworstmakende slagers wel-
ke voor kwaliteitscontrole op onverwach-
te momenten produkten aankoopt in de
winkel en deze vervolgens laat keuren
door een deskundige jury van de Slagers
Vakopleiding in Utrecht. De produkten
worden op gekeurd op smaak, kleur,
geur en malsheid en samenstelling.



zaterdag 18 en
zondag 19 mei
aan de
Jodendijk in Eeide:

GROTE
TUINPLANTENMARKT
en BONSAI-SHOW
met demonstraties snoeien en onderhoud van
bonsai's, ook BUITENBONSAI!

8,95

l kist VLIJTIG LIES JE

8,95

HYDROSHOP
KWEKERIJ

SILVOLD
Jodendijk 25 - 7211 EL Eefde
Tel. (0575) 54 09 88
Fax (0575) 54 31 96

demonstratie van diverse tuinmachines
door:

Snellenberg

Plu * Electro-, motor-
en zitmaaiers

* Kettingzagen
Bosmaaiers

* Hogedrukreinigers

Rustoordlaan 6-8, Eefde
Tel. 0575-512552

Vaste
tarieven.

U kunt er bij
de Opel dealer

op rekenen.
Tip: onze verkoper dhr. Ruiken

(Hengelo) kan ev. uw auto

meenemen!

Originele

Opel-

onderdelen.
ZATERDAG: onderdelenservice van

9.00 - 13.00 uur

Officieel Opel-scbadebersteller

BETAALBAAR BETER

e WISSELINK e
Vispoortplein 4 - 7201 ET ZUTPHEN - Tel. (0575) 51 66 46 b.g.g. (0575) 45 12 28

GERANIUM- en
PERKPLANTENMARKT

Rechtstreeks van de kwekerij:
• vele soorten geraniums
• diverse soorten fuchsia's
• allerlei kuip- en potplanten
• ruim 150 soorten perkplanten

enz. enz.

SPECIAAL: NU IN 3 KLEUREN

Bronckhorster Geraniums

Terra Cotta en maleis aardewerk
1500 m2 verkoopruimte

Kwekerij-Tuincentrum

HUBERS
BAAK (bij de kerk) - Tel. (0575) 441406

Openingstijden:
ma. t/m vr. 08.00-12.00 en

13.00-18.00 uur, wo. tot 12.00
zateidag 08.00-12.00 uur

en 13.00-16.00 uur

BADKAMER VERBOUWEN?

Voor modern design ...
F. Jansen installatiebedrijf

Niet alleen staan wij
garant voor een vak-
kundige aanleg, maar
wij denken ook met u
mee over het design.
Met een super modern
computerprogramma
ontwerpen wij samen
met u een prachtige
badkamer, waarin wij
tot het laatste moment
met alle elementen
kunnen schuiven tot
het geheel helemaal
aan uw wensen vol-
doet.

f.Jansen
tallatiebedrijf

Burg. Galleestraat 58
7251 EC Vorden
Telefoon (0575) 55 26 37

THUISKAPPER
OPHAALKAPPER

' <De (ECWTE flapper fnj"

i u tfiuis! i

Wij komen om het haar bij
ü thuis te doen
(Thuiskapper)

óf
, Wij halen u op en doen uw ,

haar bij ons in de salon
(Ophaalkapper)

#belt...

HEERSINK haarmodc i
zutphenseweg 21 vorden !

(0575)55 12 15

ADVERTEREN KOST GELD...
NIET ADVERTEREN
KOST MEER!

Óók op woensdag- en donderdagavond

X Naar de kapper ?

ook dat kan bij...

(Leden Indoor Sport Vorden !()% korting)
Overweg 16 Vorden O575.553433

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2 - Vorden
Telefoon 55 22 19

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24-uur-service
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. (0575) 51 54 10

ACTIEBON ACTIEBON
Sterretje in uw autoruit ?

Wij repareren hem 'GRATIS' !

KENTEKEN GRAVEREN
Nu in uw woonplaats:

Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei parkeerterrein aan de Dorpsstraat te Vorden
vanaf 9.30-17.30 uur, zaterdags vanaf 9.30-16.00 uur

RUIT- EN STEENSLAG-
R E PAR ATI E

Volledig GRATIS vanaf WA-extra.
Geen EIGEN RISICO en/of NO CLAIM verlies.
Klaar binnen een half uur.
Reparatie nagenoeg onzichtbaar.
Geen kans op doorscheuren en/of lekkage.
Bij eventuele vervanging f 150,- korting op uw
eigen risico.
Mocht u verhinderd zijn, wij komen GRATIS bij
u thuis.
Wij zorgen voor de gehele afwikkeling met uw
verzekeringsmaatschappij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Service Auto Beveiliging.

Tel. 024-3554404.

AUTO-ALARM

Incl. hoogfrequentie afstandsbediening.
Reageert op schok- en spanningsveld/auto-
reset.
115 DB sirene!!!
Wordt ingebouwd terwijl u wacht.
Garantie met eigen service-net!!!

KENTEKEN GRAVEREN

Uw auto oninteressant voor dieven.
Klaar binnen 5 minuten.
Reflecterende coating f 10,- extra.
Om export tegen te gaan graveren wij ook de
leners NL nc .

ACTIEBON ACTIEBON
Bij inlevering van deze bon reflecterende coating

t.w.v. f 10,-GRATIS



Gouden echtpaar Hulstijn

Jan Hulstijn (77) en Dinie Hulstijn-Masselink (73) van Magrietlaan 27 in Vorden vieren op 24 mei hun 50-jarig huwelijkfeest. Waar het tweetal elkaar
voor het eerst ontmoet heeft, weten ze niet meer precies. "Ik vermoed op het voetbalveld", lacht de in Vorden geboren Dinie Hulstijn. "Ik denk dat Jan met Pax
in Vorden moest spelen en dat we elkaar zo hebben leren kennen." Jan Hulstijn groeide op in Hengelo. Het tweetal heeft ondanks het feit dat ze sinds hun
brouwen in Vorden wonen altijd een zeer sterke band met Hengelo gehad.^En nog steeds", zegt Dinie Hulstijn. "We houden beide heel etwan voetbal en
slaan bijna geen enkele thuiswedstrijd van Pax over." Nadat Jan Hulstij^J technische school afrondde, ging hij als schilder aan de slag.^f)e laatste tien
jaar heb ik bij Van der Wal gezeten. Daarvoor werkte ik ruim 21 jaar als onderhoudsschilder bij de Empo. Alles bij elkaar een hele leuke periode. Want ik
heb altijd plezier in het schilderen gehad." Het echtpaar heeft drie kinderen en drie kleinkinderen. Het gouden huwelijksfeest wordt vrijdag 24 mei gevierd bij
cafe-restaurant De Herberg.

't Beeckland, van een andere kant beUcen!

Examenstunt van de vierde-klassers 1996
Ieder jaar wordt er op elke school met
spanning uitgezien naar de stunts die de
leerlingen uit de examenklassen zullen
uithalen als hun laatste schooldag is aan-
gebroken. Op het Beeckland hadden de
leerlingen van klas vier dit jaar een zeer
bijzondere verrassing voor de docenten
in petto. Volgens de heer Paas, directeur
van de scholengemeenschap, en een aan-
tal docenten getuigde de manier waarop
de dag dit jaar was georganiseerd van
grote klasse. Volgens een der docenten
bestond de dag uit een aantal hoogte-
punten. De diverse programmapunten
waren door de leerlingen bedacht en ver-
zorgd: docenten die per kruiwagen wer-
den vervoerd van het gebouw aan de
Nieuwstad naar het gebouw aan Het
Hoge, het docententribunaal, een rijtoer
met een aantal verklede docenten in
koetsen van Bakker door het dorp, een
koud en warm buffet waarmee de dag
werd afgesloten.

Toen de docenten van scholengemeen-
schap 't Beeckland op de ochtend van de
10 mei naar school kwamen, leek het een
schooldag te worden als elke andere.
Voor de eerste drie lesuren werd dan ook
het programma gevolgd zoals dat elke
vrijdagmorgen wordt afgewerkt. Er was
geen bijzondere activiteit te bespeuren.
Alleen in de kantine van het gebouw aan
Het Hoge waren wat jongelui in de weer
met geluidsapparatuur. Er werd geheim-
zinnig gedaan en docenten hadden geen
toegang tot de kantine. Om ongeveer half
elf kwam er verandering in het schoolge-
beuren. De leerlingen van de klassen één,
twee en drie + de docenten die in die
klassen de lessen verzorgden, kregen de
opdracht naar de kantine te gaan en daar
plaats te nemen. Vanuit het gebouw aan

De Nieuwstad moesten de leerlingen te
voet naar Het Hoge, en kennelijk om aan
te geven dat docenten een zware en ver-
moeiende dagtaak hebben, werden zij
per kruiwagen overgebracht naar het an-
dere gebouw. In de kantine begon een
rechtszitting voor een aantal docenten
van de school. Diverse aanklachten wer-
den door een speciaal team van aankla-
gers opgelezen en de veroordeling liep
uiteen van het schillen van een hele zak
aardappelen, het uitdelen van gratis
snoep tot het zingen van liederen en fiet-
sen op een hometrainer. De docenten die
in de kantine niet waren veroordeeld,
werd meegedeeld dat zij zich moesten
verkleden en volgens een aanwijzing die
een ieder mee kreeg, moesten zij ergens
in het dorp plaatsnemen op een bankje
en daar wachten tot zij werden opge-
haald, omdat zij de vossen waren voor de
vossenjacht die daarna zou plaatsvinden.
Aan de leerlingen was echter meegedeeld
dat er helemaal geen vossenjacht zou
plaatsvinden. Dit had een bijzondere ach-
tergrond. Rond een uur of één versche-
nen twee koetsen met paarden bespan-
nen voor de school met de bedoeling een
aantal docenten dat in school was achter-
gebleven, door het dorp rond te rijden en
dan tegelijkertijd de collega's die daar,
toch wel enigszins bibberend van de kou,
zaten te wachten op de dingen die verder
met hen zouden gebeuren, op te halen.
Voor hen was het was het heel verrassend
toen zij begrepen dat de paarden speciaal
voor hen waren ingespannen om hen op
deze ludieke wijze weer terug te brengen
naar de school, nadat er uitgebreid door
het dorp was rondgereden.
De leerlingen uit de vierde klas hadden in
de tussenliggende periode niet stil geze-
ten. Zij hadden keihard gewerkt aan het

bereiden van het koud en warm buffet.
Volgens de informatie die daarover heb
gekregen, zou datgene wat daar stond zo
worden opgediend in een aantal-sterren-
restaurant. Aan alles kon je zien dat er
vakmensen aan het werk waren geweest.
De docenten die een en ander hadden be-
geleid, verzekerden me dat dit niet het
enige was wat de leerlingen in de afgelo-
pen jaren hadden geleerd. Aan het eind
van zo'n opleidingsperiode kan je stellen
dat je met de leeningen hebt bereikt dat
zij door kunnen stromen naar de diverse
Middelbare Beroepsopleidingen, waar zij
zich verder kunnen bekwamen in de door
hun gekozen beroepsopleidingen.

Zo rond een uur of vijf stroomde de
school weer vol. Voor deze allerlaatste
schooldag wilden de examenkandidaten
nog een maal terugkomen om samen met
de docenten op een gezellige en ontspan-
nen manier na te kaarten over de voorbije
jaren. Bij al de herinneringen werd niet
vergeten wat er 's middags was "bekok-
stoofd" en allen deden zich te goed aan
de diverse warme en koude gerechten die
waren opgediend en genoten van de
drankjes die daarbij werden geserveerd.
De verzorging van de muziek getuigde
eveneens van de goede kwaliteiten die
aan de leerlingen kunnen worden toege-
schreven. Van de gelegenheid om te dan-
sen werd dan ook door iedereen gebruik
gemaakt.
Volgens leerlingen en docenten van 't
Beeckland kon er worden teruggezien op
bijzonder gezellige "schooldag" waarbij
de docenten toch even met een royaal ge-
baar "het petje afnemen" afnemen voor
de leerlingen van de vierde klas die dit
programma zo zorgvuldig hadden voor-
bereid en uitgevoerd.

Nieuw blusvoertuig
voor brandweer
Vorden in gebruik
Burgemeester E.J.C. Kamerling nam op
donderdag 9 mei de sleutels in ontvangst
van de nieuwe tankautospuit van de
Vordense Vrijwillige Brandweer. Deze
overdracht had plaats in de brandweerka-
zerne aan de Nieuwstad. De nieuwe wa-
gen vervangt de oude Daf tankautospuit
uit 1980.
De brandweer in Vorden heeft gekozen
voor een Mercedes Benz. In de cabine
kunnen negen brandweermannen plaats
nemen. Het voertuig is voorzien van een
automatische versnellingsbak en vierwiel
aandrijving. Naast het blussen van "nor-
male" branden is het voertuig geschikt
voor het bestrijden van bosbranden.
Hiervoor is een extra grote watertank van
3.000 liter gemonteerd en zijn twee wa-
terkanonnen op het dak van de wagen
bevestigd. Het voertuig kan zo al rijden-
de blussen. Ter bescherming van de wa-
gen zijn onder de voorbumper water-
sproeiers gemonteerd.
Het nieuwe blusvoertuig heeft in totaal
431.000 gulden gekost. Omdat de wagen
in regionaal verband voor bosbrandbe-
strijding kan worden ingezet, droeg het
Gewest Midden IJssel bij in de kosten.
Daarnaast heeft de gemeente Vorden
voor de aanschaf van het voertuig 10.000
gulden subsidie gekregen van de
Bosbrand weervereniging Achterhoek-
Liemers. Na de overdracht van het voer-
tuig bood de Dierenartsenpraktijk Vor-
den het korps een heupklem aan. Deze
heupklem zal door de brandweer ge-
bruikt worden voor het uit mestputten ta-
kelen van koeien.

Zonnebloem
op zoek naar
vrijwilligers
De Zonnebloem in Vorden is op zoek
naar vrijwilligers. De plaatselijke afdeling
heeft op dit moment 17 medewerkers die
vele tientallen zieken, gehandicapten en
ouderen in Vorden en omgeving bezoe-
ken. Naast het bezoekwerk worden veel
activiteiten georganiseerd. Samen met
omliggende afdelingen in het voorjaar
steeds een dagboottocht, een regionale
vakantie en een grote ontspanningsmid-
dag in het najaar met medewerking van
bekende artiesten zoals Marco Bakker.
Verder worden er in het kader van de
Nationale Ziekendag in september weer
diverse attenties bezorgd.
Om dit werk goed te kunnen blijven
doen is het noodzakelijk dat er enkele
nieuwe vrijwillgers bijkomen. Wie geinte-
resseerd is kan contact opnemen met me-
vrouw Schotman (55 67 37) of de heer
Gerritsen (55 34 64).

Informatiemarkt op
7 september
voor verenigingen
Het Dorpscentrum houdt op zaterdag 7
september een informatiemarkt waar vele
Vordense verenigingen zich zullen pre-
senteren. Het bestuur van het Dorpscen-
trum heeft voor deze dag ruim vijftig
clubs uit Vorden aangeschreven. Het gaat
hier in eerste instantie om verenigingen
die een bepaalde binding hebben met net
Dorpscentrum.
De informatiemarkt is vooral bedoeld
voor mensen die nog niet zo lang in
Vorden wonen. "Wij willen hen door
middel van deze informatiemarkt laten
zien wat Vorden op het gebied van het
verenigingsleven te bieden heeft", legt
voorzitter N. Sikkens van het dagelijks
bestuur van het Dorpscentrum uit.
"Verder is het zo dat veel verenigingen in
Nederland te kampen hebben met een te-
ruglopend aantal leden. Vorden is wat dat
betreft geen uitzondering. Door deze in-
formatiemarkt te organiseren hopen we
dat we de Vordense verenigingen een
handje te kunnen helpen om hun ledental
weer iets op te krikken*.



KOORZIOMDAG
K O O P Z O N D A G V O R D E N

winkels open van 12.00-17.00 uur
zondag 19 mei

Wijnhandel - Slijterij

Zondag 19 mei

bieraanbiedingen

een krat

PALM
voor

27,50
(excl. emballage)

Maak uw keuze
uit meer dan

50 bieren!

OOK VAN BIER
GENIETEN BEGINT BIJ

WIJNHUIS VORDEN
Burgemeester Galleestraat 12

Telefoon (0575) 55 13 91
Telefax (0575) 55 44 53

OOK WIJ ZIJN OP
ZONDAG 19 MEI

Meer dan bloemen
en planten alleen!

Bloemsierkunst

V O R D E N / W A R N S V E L D

Burg. Galleestraat 5-7 - Vorden - Tel. (0575) 551436
Winkelcentrum Dreiumme - Warnsveld - Tel. (0575) 571171

Café Uenk
Nieuwstad 13, 7251 AD Vorden
tel. (0575) 55 13 63

's Woensdags gesloten.

19 mei Open Zondag
bij Demi-Byou

Heeft u onze modecollectie nog niet
gezien?Dan heeft u nu de kans.

Modeshow: 14.00 en 15.30 uur.
Leuke zomermode voor jong en oud.

Voor iedere klant die uit ons assortiment een aankoo
doet, hebben wij een leuke attentie.

Bovendien alleen op 19 mei
10% korting op kleding,

Demi Byou
Zutphenseweg 8, Vorden, tel. (0575) 55 37 85

EXCLUSIEF, KWALITEIT, SERVICE
V _ J

BEATRIXPLEIN 6 7031 AJ WEHL Tel. (0314) 68 13 78
DORPSSTRAAT 4 7251 BB VORDEN Tel. (0575) 55 30 06

KOOPZONDAG
IN VORDEN
razend snel naar...
BLEUMINK
TWEEWIELERS
zondag 19 mei
bij aankoop van een nieuwe fiets;
een fietscomputer GRATIS

BLEUMINK
TWEEWIELERS
VERKOOP - VERHUUR - REPARATIE

Dorpsstraat 12 7251 BB Vorden Tel. (0575) 55 13 93

* NIEUW * NIEUW * NIEUW

DEMONSTRATIE VAPORAPID
De stoomreiniqer van Karcher

• Milieuvriendelijk reiniger zonder reinigingsmiddel.

• Werkt met gewoon leidingwater.

• Ideaal voor:

- keuken,

- badkamer,

- toilet,

- tapijt,

- ovens,

- kleding

- en nog veel meer!!

Demonstratie op zondag 19 mei van 12.0O tot 17.00 uur

BARENDSGN
Zutphenseweg 15 - Vorden - Tel. (0575) 551261



zondag 19 mei K O O P Z O N D A G V O R D E N
winkels open van 12.00-17.00 uur

zondag 19 mei

Alléén geldig op
zondag 19 mei

alle

ZOMERJACKS
f 50,- korting

the]

CORNER

'o be

Zutphenseweg 8, 7251 DK Vorden. Tel. (0575) 55 24 26

Ook zondag 19 mei weer:
anders...

even
Net

En eigentijds op alle fronten!

De tijd voor tuin- en kuipplanten
tuinmeubilair en nieuwe decoratie-artikelen

Bloembinderij V o r d e n
Zutphenseweg 64, 7251 DL Vorden
Tel. (0575) 55 15 08 - Fax (0575) 55 30 70

ZONDAGSAANBIEDINGEN 19 MEI

* PINDA'S, vers gebrand
500 gram, ZONDAGSPRIJSJE _

* BOERENKAAS
jong belegen, belegen of extra belegen
500 gram, ZONDAGSPRIJSJE

2.95

7?5

j-
KAAS-/IMOTEN-/WMNWINKEL

TEEUWEN
Zutphenseweg 1a, Vorden, tel. (0575) 55 37 73

80% VAN DE DEALERS GAAT» OM
5 UUR DICHT.

SERVICE VOOR IEDEREEN

VANAF ƒ 32.495,-

Te laat op uw werk of een uurtje eerder weg, alleen omdat u met

uw auto naar de dealer moet? Dat vinden we te gek voor woorden.

Toch sluit zo'n 80% van alle autodealers om 5 uur de deuren.Tot die

andere 20% behoren wij. Omdat service wat ons betreft verder gaat

dan een grote of kleine beurt. Zo stemmen we, om u een voorbeeld

te geven, onze openingstijden af op uw individuele wensen. Bieden

we altijd de mogelijkheid tot vervangend vervoer. En mag u rekenen

op Daewoo Euro Service. Grenzeloze service, geheel conform de

Daewoo-filosofie. Een filosofie die er vanuit gaat dat comfort en

veiligheid voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Daarom beschikt

de Daewoo Espero bijvoorbeeld standaard over een airbag, side

impact protection en stuurbekrachtiging, centrale deurvergrende-

ling en electrische ramen. Zaken die autorijden een stukplezieriger

maken. Zeker gezien z'n bescheiden prijs van f 32.495,-*.

Kom dus eens bij ons langs voor een persoonlijk

gesprek, en ervaar tijdens een proefrit waarom

u toe bent aan een Daewoo.

DAEWOO
U BENT TOE, AAN 'N DAEWOO.

* Afgebeeld : Daewoo Espero CD. Er is al een Daewoo Espero vanaf f 32.495,- (lichtmetalen velgen tegen meerprijs), incl. BTW en verwijderingsbijdrage, excl. kosten rijklaar maken.
Incl. 3 jaar Daewoo Euro Service, 3 jaar tot een max. van 100.000 km algemene garantie, 3 jaar lakgarantie en 6 jaar carrosseriegarantie. Wijzigingen voorbehouden.

AUTOBEDRIJF

Groot
loKiHinU 7251RVVorden

J tUUIlIK Telefoon (0575) 55 22 22

Wij zijn zelfs a.s.
zondag 19 mei open

WIJ ZIJN OP

KOOPZONDAG
GEOPEND
VANAF 10.00 UUR

ONZE AANBIEDINGEN:

VIJVERPOMP

voor 69,00

VIJVERFOLIE

4,50per m

ZUURSTOF-
PLANTEN

10,00

TERRA COTTA-
POT
0 30 cm,
2 voor 12,50
VASTE PLANTEN

3 voor O j W W

GERANIUMS
div. kleuren, 4 O f\f\
5 voor l U 9 W

PLANTENVOEDING

2 x 1 liter «7 j «S O

enz. enz. enz.

ORDEN

Ruurloseweg 65a, Vorden
tel. (0575) 55 36 71



zondag 19 mei K O O P Z O N D A G V O R D E N
winkels open van 12.00-17.00 uur

zondag 19 mei

Elke zondag is bij ons
SPECIAAL!

Dus ook op

ZONDAG 19 MEI
maken wij er weer iets speciaals van!

Hotel-Cafe-Restaurant
Hakker in Vorden

Dorpsstraat 24 - Tel. (0575) 55 7.? 12

ZONDAG 19 MEI
zijn wij open van 12.00 tot 17.00 uur!!

19 MEI AANBIEDING!!!

Henzo jubileum maar speciaal

FOTOALBUM voor 19 mei

voor 6OO foto's

Geen f 39,95 f 2O,
Zolang de voorraad strekt!!

Boekhandel
. Raadhuisstraat 22 - Vorden - Tel. (0575) 55 31 00 ,

Zorvdag 19 mei

.Laat uw kind genieten van Ket
optreden van clown

Om 10.00 uu^
var\ de

Kijk in df winkel \>oor diverse.

Cora en Wietze TEN KATE
Zutphenseweg 2

7251 DK Vorden

tel. 0575 552219

ben je. altijd aan luM iicn-dt- adres voor
deskurxcng (itlvlc-s,, persoonlijk*.- a

St»rvic"cv KWOHtcH c'n ivn

19 mei koopzondag in Vorden
Tijdens uw ontdekkings-
reis bij Helmink zult u
veel meubelnieuws tegen-
komen. Alle afdelingen
staan boordevol actuele
woonideeën, van modern
tot klassiek. Met ruim
aandacht voor tapijt,
woning- en bedtextiel en
slaapkamers. Wie meu-
bels koopt wil variëteit
maar ook zekerheid.
Dat ontdekt u zeker bij
Helmink
Meubelen.

Vorden
Zutphenseweg 24

, Tel. 0575 - 551514
J . W . Hagemanstraat 3
Tel. O545 - 47419O , -

Ook onze zaak, behorend tot c/e mooiste

woonwinkels van Nederland is zondag 19 mei

as. open.

U kunt op die dag de primeur beleven van de

nieuwste collecties

* Kost a Bod a - glas A
* Bona cina (Italiaans) - zitmeubelen
* Kunsff ent oonsf efling -

mef werken van Fon Klement

en klokken van Jeroen Krabbé

Dorpsstraat 22
7251 BB Vorden
Tel. 0575-551314

Zondag 19 mei

GEOPEND
Dorpsstraat 8

7251 BB Vorden

Tel. (0575) 55 10 00

Is uw drukwerk vakwerk geworden

dan komt 't van Weevers uit Vorden

DE GROEN EN DOEN WINKEL

* Tuinmeubelshow
Jardin groen ar/

5-de//g f 269,-

Vbfop perkplanten

Pof grond 3 zak a SO f/fer van f 29,85 voor f 24,95

> BLACK ̂  Demonstratie

EG KI tuinmachines
Stationsweg 16

7251 EM VORDEN
0575 - 55 15 83



KOORZOMDAG
zondag 19 mei K O O P Z O N D A G V O R D E N

winkels open van 12.00-17.00 uur
zondag 19 mei

Zondag 19 mei GEOPEND
Zondag AANBIEDING

Geldig op
zondag 19 mei
zolang de
voorraad strekt

Natuurlijk bij:

Gereedschapskist
Curver, large

Gereedschapskist
Curver, medium

nu

nu

OP = OP

van 69,06

19,95

van 10,06

14,95

SPEELGOED-, HUISHOUD- en KADOSHOP

SUETERS DORPSSTRAAT 15
7251 BA VORDEN

TEL. (0575) 55 35 66

mode voor
het héle gezin

fashion

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN
DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
ZEVENAAR - AALTEN - 's-HEERENBERG

WIJ ZIJN ZONDAG 19 MEI OOK OPEN
EN HEBBEN ENKELE ZEER *
SPECIALE AANBIEDINGEN
VOOR U!

Kinder spijkerbroeken
Prima pasvorm in een mooie wassing.
Tuunteprijs v.a. ƒ 19,95.

SPECIALE
ZONDACPRIJS 1500
Dames zonnetopjes

?i zomerse

159°
Diverse modellen in allerlei zomerse kleuren.
Tuunteprijs ƒ 9,95.

SPECIALE
ZONDACPRIJS

Wij zijn zondag open van 12.OO tot 77.00 uur

SUPER Wilbert en Yvonne Grotenhuys
heeft voor elk wat wils tijdens de koopzondag
Wat dacht u van:

* broodje hamburger
of broodje braadworst

O ^ftvan de barbecue £mm^J\J

* gratis draaien aan het Rad van Avontuur,
voor een leuk prijsje.

* een lekkere attentie voor de kinderen.
* diverse proeverijen in de winkel.

SUPER WILBERT EN YVONNE ••!•
GROTENHUYS
wenst u veel winkelplezier!
Smidsstraat 2
7251 XS Vorden
Telefoon 55 23 08

AVO HELPT,
ALS NIETS

MEER ZEKER IS

I N T E G R A T I E
GEHANDICAPTEN

625.000
Vraag om info. postbus 850,

3800 AW Amersfoort

W C AS p L
zom era c t ie
zonnefcrf/opsterkte

scherp én veilig zien, ook in de zon

f 98,-
Op de Koopzondag 19 mei geven wij

10%
korting
op alle zonnebrillen

met tav*}*teiu*
uw

•!$««* «terfcte*.
Tegen meer prijs ook
verkrijgbaar met Je**de«l

siemerink
<x>

Uw vak-opticien

Zutphenseweg7
7251 DC Vorden

BARGNDSEN
Zutphenseweg 3 - Vorden - Tel. 0575-554082

BARENDSEN
G E S C H E N K E N

Kerkstraat 1 - Vorden - Telefoon 0575-551742

19 mei
KOOPZONDAG
Kom gerust binnen wandelen

BIJ aankoop in onze
kadozaak

mogen de kinderen
GRATIS

GRABBELEN

SPECTACULAIRE
AANBIEDINGEN



Bejaardensoos m

bestaat 2 5 jaar Ajax op bezoek bij SV Socii
De Bejaardensoos Vierakker-Wichmond
viert op woensdag 22 mei haar 25-jarig
bestaan, 's Middags is er een receptie in
het ludgerusgebouw in Vierakker. De fes-
tiviteiten in het kader van het 25-jarig be-
staan worden 's avonds afgesloten met
een feestavond. Verder houdt de Bejaar-
densoos op woensdag 26 juni haar jaar-
lijkse busreisje. Deelnemers dienen zich
voor 12 juni op te geven bij Fien Eulink
(55 28 70).

Plattelandsvrouwen
De afdeling Vorden van de Platte-
landsvrouwen heeft tijdens de laatste bij-
eenkomst van het seizoen een optreden
te zien gekregen van de klederdracht-
groep van mevrouw T. Driezes uit Lo-
chem met het programma "Wat veurbie
geet en wat blif". Er werd door de groep
zowel dames en heren onder-en boven-
kleding getoond. In de pauze kon men
diverse handwerken bekijken welke de
handwerkgroep het afgelopen seizoen
gemaakt heeft. Deze avond werd afscheid
genomen van mevrouw G.Schut. Zij ver-
zorgde jarenlang de handwerkgroep.
Haar plaats zal worden ingenomen door
mevrouw H. Kapper.
De Plattelandsvrouwen maken op dins-
dag 21 mei een fietstocht naar Bronk-
horst. Het vertrek is vanaf het Markt-
plein. Het bestuur heeft in de loop van de
dag ook nog een verrassing voor de da-
mes in petto.

Jong Gelre
Voetbalvereniging SV Socii vierde afgelopen weekend haar 50-jarig bestaan. Een van de hoogtepunten van jubileumweekend was de voetbalwedstrijd tussen
Socii l en Lucky Ajax. Het team van Lucky Ajax bestond uit oud-Ajax spelers waaronder de oud-international Sjaak Swart.

De heer P. van Zanten, brandweercom-
mandant van de korpsen Zutphen en

Vorden probeerde dit weekend alvast de
jeugd "wa^fcf te krijgen voor de werk-
zaamhedeiWan de brandweer. Hij kwam

op uitnodiging van het bestuur van de af-
deling Vorden vaiflfcng Gelre om met

•rname te vertellen de brandweer in

2 5 jaar Wooacentrum De«Zon

Wooncentrum De Zon aan de Zutphenseweg vierde afgelopen zaterdag haar 25-jarige bestaan. Nadat er door de bewoners 's ochtends een rondrit door het
dorp was gemaakt per koets, stond er 's middags een receptie op het programma. Er waren vele bezoekers die onder het genot van een hapje en een drankje
genoten van een optreden van de Vordense formatie Kas Bendjen. De dag werd afgesloten met een barbecue voor de bewoners en de medewerkers van De
Zon.

Vorden. Wat wordt er na een brandmel-
ding in werking gesteld, hoe lang duurt
het alvorens de brandweer ter plekke is;
al dat soort zaken werden uitvoerig door
van Zanten uitgelegd.
Alvorens de brandweercommandant zijn
woordje deed, behandelde Jong Gelre tal
van zaken die het afgelopen seizoen aan
de orde zijn geweest. De afdeling Vorden
telt momenteel 115 leden, iets minder
dan voorgaande jaren. Voorzitster Erna
ten Pas is wat het ledental betreft met het
oog-op de toekomst optimistisch ge-
stemd. Dankzij de enorme belangstelling
voor het aspirant ledenwerk - sommige
aktiviteiten worden door 60 tot 70 jon-
gens en meisjes in de leeftijdscategorie
13-15 jaar bezocht - verwacht zij dat de
komende twee jaar het ledental omhoog
zal gaan.
De Warnsveldse afdeling van Jong Gelre
gaat op woensdag 22 mei op bezoek bij
de familie Eskes in Vierakker. Deze fami-
lie teelt al enkele jaren asperges en zal de
leden van Jong Gelre graag over hun er-
varingen vertellen.

NCVB
De NCVB sluit op 21 mei het seizoen af
met een avond waarop groenteman
Huitink, slager Vlogman en pakker Van
Asselt een presentatie verzorgen. Aan de
hand van dia's zullen de leden een kijkje
achter de schermen kunnen nemen bij
deze drie bedrijven. De avond wordt ge-
houden in het Dorpscentrum. Donder-
dag 23 mei is er een fietstocht die wordt
afgesloten met het eten van pannekoe-
ken.

Voorspeelavond
"Concordia" op
maandag 20 mei
De muziekvereniging "Concordia" houdt
maandag 20 mei de jaarlijkse voorspeel-
avond voor nieuwe of aanstaande leerlin-
gen. Die avond kan men kennis maken
met de muziek in het algemeen en met
bepaalde instrumenten. Leden van
"Concordia" zullen die avond informatie
geven over het reilen en zeilen van deze
vereniging.



SNS bank, voor al uw particuliere en
zakelijke financiële dienstverlening.

PARTICULIER
• hypotheken op maat
• vele (o.a. fiscale) spaarvormen
• betalingsverkeer
• leningen (PL en DK)
• vreemde valuta en reischeques
• vermogensadvies
• alle verzekeringen

ZAKELIJK
• betalingsverkeer
• creditgelden
• hypotheken
• financieringen
• verzekeringen
• leasevormen
• bedrijfssparen

SNS bank
Vorden, Decanijeweg 3, telefoon 0575 - 55 19

2 bos BLOEMEN naar keuze 8,95

VOLOP TUINPLANTEN

4 GERANIUMS

of 4 FUCHSIA'S 10.-

vleeswaren

Kip 't meest veelzijdige
stukje vlees L.
Daarom deze week:

alleen op donderdag,
vrijdag en zaterdag:

piekendag
kies uit:

schouderham
boterhamworst

snijworst
gebraden gehakt

100 gram

1 piek
••••••̂ •H

Vers uit onze grill:

4 heerlijke gekruide

kakelburgers
6.95

kip
cordon

bleu
gevuld met ham en

kaas
per 4 stuks

5.95

12 vers gegrilde

drumsticks
9.95

2 stuks

kip
rollade

ca. 300 gram
per stuk

9.95
1 pond

verse worst
+ 1 pond

gehakt

9.95

Keurslager Vlogman
Zutphenseweg 16 - 7251 DK Vorden - Tel. (0575) 55 13 21

aanbiedingen geldig t/m zaterdag 18 mei KEURSLAGER

GESLAAGD GESLAAGD GESLAAGD GESLAAGD

3 Geef een pennenset cadeau S
O PARKER PARKER PARKER PARKER PARKER
Q
<3

Keuze uit

balpen, vulpen, rollerpen,
vulpotlood

D
O

<3 SHEAFFER SHEAFFER SHEAFFER SHEAFFER k

g gratis graveren
5 PARKER PARKER PARKER PARKER PARKER G

Nieuwe collectie

houten balpennen en
vulpennen

gratis Refilte bij aankoop van een houten pen

C/)

O
D
O

iu
o
Q
O

O
D
O
m

Raadhuisstraat 22, Vorden, tel. (0575) 55 31 00 r*

TIP: STUUR 'N KAARTJE TIP: STUUR 'N KAARTJE

•oorlichtings-
bijeenkomst
Betuwelijn

23 mei a.s.
wordt een voorlichtingsbijeen-
komst gehouden over het tracé
van de Betuwelijn.
Eén van de mogelijke tracé's van
de Noord-tak loopt over het
grondgebied van Baak, Wichmond
Vierakker en Warnsveld.

Plaats: café 'de Bosrand'
te Vierakker
Aanvang: 2O.OO uur

Alle belangstellenden zijn welkom.

Besturen ZMO Warnsveld
Vordense Landbouwfederatie

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben?

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

schildersbedrijf- glas in lood atelier
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
Telefoon (0575) 551208 b.g.g. telefoon (0575) 552039
Filiaal Zutphen: Telefoon (0575) 51 97 89

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

KANEEL-

NU VAN 2,60

VOOR 2,25
* >%* %
** *i*$ii

goed voor 8 royale punten

nu 10,
VRIJDAG EN ZATERDAG

WEEKEND

DIVERSE SMAKEN

NU 4,95
Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18, 7251 DK Vorden
Telefoon (0575) 55 13 84



zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen.
Minimumprijs f 9,- voor 3 gezette
regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of in-
lichtingen f 1,-extra.
Anonieme of dubieuze contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2,50 administratiekosten in reke-
ning gebracht.
Telefonisch opgegeven contactjes
worden bij eventuele fouten niet
gratis herplaatst; de geplaatste
advertentie dient wel afgerekend
te worden.
Schriftelijke opgaven worden wel
gratis herplaatst bij foutieve plaat-
sing.

• TE KOOP: eiken keuken
300 cm incl. apparatuur. Vr.pr.
f 750,-. Inl. (0575) 46 10 48.

• Te koop: uitneembare ijze-
ren hondenkennel, 2 x 1 m.
Tel. (0575) 55 44 43

• Gevraagd: hulp in de huis-
houding voor 2 uur per week
Brieven onder nr. V 7-1, bu-
reau Contact, postbus 22,
7250 AA Vorden

• Te koop wegens omstan-
digheden: Peugeot Zenith
snorscooter incl. rek, koffer
en verzekering, b.j. 1995. Tel.
(0575) 55 39 14

• Het 'Rompertje' (voor 2e
hands kinderkleding, speel-
goed en nog veel meer) is nu
ook vrijdagavond van 18.00
tot 20.00 uur open. Dus don-
derdags de hele dag, vrijdags
's-morgens én 's-avonds.
Dorpsstraat 5, Vorden, tel.
(0575) 55 40 59

• Te koop gevraagd: speel-
goedauto's (miniatuur) niet
groter dan schaal 1/14 (0575)
55 30 62

• Te koop: aardappelen,
Bildtstar en Surprise. Rode
kool-, spitskool- en bloem-
koolplanten, sla- en andij-
vieplanten. Vanaf 17 mei
komkommer- en tomaten-
planten. A. Snellink, Bek-
mansdijk 4, Vorden, tel. (0575)
55 68 76

• TE KOOP AANGEBODEN:
fraaie haagconiferen en
dennen. Tel. (0575) 44 16 49

• Te koop: Mechelse her-
derpups, geschikt voor be-
waking. Tel. (0575) 55 69 08

• Jonge werkende vrouw, 27
jr., zoekt woonruimte in
Vorden. Brieven onder n r. V
7-2 bureau Contact, postbus
22, 7250 AA Vorden

• Te koop: Opel Corsa b.j.
'84, APK tot 1-'97, f 1250,-.
Telefoon (0575) 55 36 05

Monutaty
Als de

laatste zorg
persoonlijk

moet zijn.
Uitvaartcentrum: Het Jebbink 4, Vorden

(0575) 55 27 49
dag en nacht bereikbaar

Woensdag IS mei
V/ zijn alle zaken

de gehele dag

^fm

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties aan alle merken onder garantie
Autoglasservice

Leenauto gratis cic.

Brinkhorst l
7207 BG ZUTPIIFCN
(incl. lemelll Revel horst)

^ (0575) 52 28 16 BDVAG

Donderdag
16 mei

Hemelvaart

¥
Vordense

Ondernemers
Vereniging

JE HARD RIJDEN
KOSJJEVEEL

ROVG/VVN

BINNEN DE KOM

WEEKENDAANBIEDINGEN
van donderdag t/m zaterdag

NIEUW !

AARDBEIEN-KWARK CAKE
Echt iets anders en geweldig lekker!

VOOR MAAR 5,50
'n Heerlijke frisse romige vlaai...

..ZWITSERSE APPELROOM-
BAVAROISE VLAAI

Goed voor 12 royale punten

van 20,- voor 17,50
AARDBEI VLAAI

..MET OF ZONDER SLAGROOM
Goed voor 6 punten

NU VOOR MAAR 8,95
Nieuw om zelf af te bakken

...PICANTO'S...
Lekker bij de soep

Maak keuze uit meer dan 30 soorten.
Echte Limburgse vlaaien, elke dag vers.

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten
Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

VW biedt vakantiegangers
weer diverse evenementen

ADVERTEREN KOST GELD...

NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

De VW te Vorden biedt de vakantie-
gangers ook dit jaar weer tal van evene-
menten die een bezoek aan het Acht-
kastelendorp de moeite waard maakt. Zo
wordt vanaf 10 juni de Nederlands
Hervormde Kerk elke maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag opengesteld.
Ook zullen er vanaf juni weer rondlei-
dingen door het gemeentehuis worden
gehouden.

Een kastelentochtarrangement op de don-
derdag, vrijdag, zaterdag en zondag zal
ook zeker bij net publiek aanslaan. Zo'n
arrangement begint met een lunch waar-
na met paard en wagen langs enkele kas-
telen en landhuizen wordt getrokken.
Onderweg is er een stop met consumptie
en een spelletje "hoefijzerwerpen". De
dag wordt afgesloten met koffie en kren-
tewegge.
De liefhebbers van fietsen kunnen vanaf
woensdag 26 juni de wekelijkse meedoen
aan de fietstocht langs de acht kastelen.
Onder deskundige leiding wordt elke
woensdagmiddag vanaf het Marktplein
vertrokken. Verder zal vanaf 27 juni elke
donderdag de fietstocht "Speuren naar
spoken" worden gehouden. Het betreft
hier een tocht met een lengte van 30 kilo-
meter door het prachtige Vordense land-
schap langs een aantal plaatsen waar in
het verleden bovennatuurlijke verschijn-
selen zijn waargenomen. De gids weet
daar boeiend over te vertellen. Ook kan

er vanaf jul i elke zondag een rit met
paard en wagen door de omgeving van
Vorden gemaakt worden. Op 17 juli, 14
en 21 augustus wordt er onder deskundi-
ge leiding een avondwandeling op het
landgoed "Den Bramel" gehouden. Dit
onder het motto "Ken Uw bomen". Het
vertrek is vanaf de slagboom aan het be-
gin van de oprijlaan naar het kasteel. Op
het landgoed "De Kiefskamp" wordt op 3
juni een avondwandeling gehouden. Het
vertrek is bij de oprit naast het huis.

Gedurende de zomermaanden worden er
tal van andere evenementen georgani-
seerd zoals twee lezingen in kasteel
Hackfort (4 juni en 11 juni), een concert
nabij kasteel Vorden door het Vordens
Mannenkoor en Concordia (9 juni) en
een "limonadeconcert" door Sursum
Corda in het Dorpscentrum (15 juni).
Verder is er op die avond het befaamde
tuinfeest bij de kampeerboerderij van
Wagenvoort aan de Dennendijk. "De
Knupduukskes" organiseren op 13 juli
een folkloristische fietstocht van circa 30
kilometer. De traditionele zomerfeesten
vinden vanaf 18 juli tot en met 20 juli
plaats. Behalve de Kunstmarkt op 10 au-
gustus op het Marktplein, vindt er die
dag een groots opgezette Beach-party
plaats rondom het verlichte meer van de
familie Graaskamp. Op l augustus vindt
er nabij kasteel Wildenborch een Staring-
avond plaats.

BLOEMSCHIKKEN
o.l.v. mevr. Kip
woensdag 22 mei
woensdag 5 juni
woensdag 19 Juni
woensdag 3 juli

woensdag 4 sept.
woensdag 11 sept.
donderdag 19 sept.

van 20.00 tot 22.00 uur in het Dorps-
centrum.
Kosten f 55,- (excl. materiaal).

Opgave en informatie:
Anneke Harmsen, tel. 55 39 78
Hermien Smallegoor, tel. 55 32 84
Mini Jansen, tel. 55 29 96

Nationale Milieu Estafette
doet op 23 mei Vorden aan
Van 16 tot en met 31 mei wordt de lle
Nationale Milieu Estafette gehouden.
Het motto van deze estafette is dit jaar
"Een wereld vol bomen". Door middel
van dit evenement vraagt de Stichting
Nationale Milieu Estafette de aandacht
voor natuur en milieu in ons land. In to-
taal worden er in Nederland vijf routes
gelopen waaronder De Pieterpad Milieu
Estafette van Pieterburen naar Hoch
Elten. Op donderdag 23 mei doet deze
estafette Vorden aan.

Bij deze estafette is het de bedoeling dat
behalve een aantal landelijke bekende
mensen ook veel personen uit de regio
een gedeelte van de route meewandelen.
In de afgelopen jaren was de belangstel-
ling voor deze estafette vanuit Vorden ge-
ring. De Werkgroep Leefbaarheid Vorden
denkt dat het evenement te weinig be-
kend is bij de mensen. "Daarom zouden
wij graag via Weekblad Contact een op-
roep willen doen aan alle inwoners van
Vorden om op donderdag 23 mei mee te
lopen. Voor de landelijke bekendheid van

Vorden en de bijbehorende mooie omge-
ving is het een goede zaak dat de Milieu
Estafette ons mooie dorp aandoet en het
zou fijn zijn als veel Vordenaren deze ac-
tiviteiten ook toejuichen en meedoen",
aldus de heer J. van den Broek.

Op donderdag 23 mei zijn er twee routes.
's Morgens kan er gestart worden bij her-
berg 't Langenbaerg in Laren. Deze wan-
deling van 13 kilometer zal de deelne-
mers naar Vorden leiden, 's Middags be-
staat er de mogelijkheid om een tocht van
17 kilometer te lopen die zal uitkomen in
Zelhem. De start van deze route is bij
Hotel Bakker aan de Dorpsstraat. Deel-
nemers die geen vervoer hebben naar
Laren of niet weten hoe ze van Zelhem te-
rug moeten komen naar Vorden kunnen
contact opnemen met de VW in Vorden.
Zij zullen zoveel mogelijk het vervoer op
deze dag coördineren. Ook deelnemers
die wel in het bezit zijn van een auto en
een plaats over hebben in hun wagen
worden gevraagd zich te melden bij de
VW.



KOOPZONDAG VORDEN
ZONDAG 19 ME112.00t/m 17.00UUR
De deelnemers zijn:

1 AMCO VORDEN
2 KAASSPECIAALZAAK
3 DEMIBIJOU
4 FASHION CORNER
5 HELMINK
6 BLEUMINK TWEEWIELERS
7 SUETERS
8 SUPER GROTENHUYS
9 TENKATE

10 GIESEN
11 SIEMERINK
12 GARAGE KLEIN BRINKE
13 TUINCENTRUM

14 TUUNTE FASHION
15 KETTELERIJ BLOEMBINDERIJ
16 POLMAN
17 VISSER MODE
18 WIJNHUIS
19 BARENDSEN VORDEN B.V
20 ETOS
21 BARENDSEN GESCHENKEN
22 WELKOOPABC
23 HANS TEMMINK
24 GARAGE GROOT JEBBINK
25 BLOEMSIERKUNST ELBRINK
26 LOGA

Teunissen

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

Zondag 19 mei

speciale

aanbieding

overjarige

Gazelle

rijwielen

AUTO- RUWIEL- EN TAXIBEDRUF

KLEIN BRINKE BV
Zutphenseweg 85, 7251 DJ Vonden
Telefoon (0575) 55 12 56

en Hoge Inruil*
prijzen bij uw
Gazell̂ dealer

Enige tijd geleden heeft Modecentrum
Teunissen een aktie gehouden, waarbij
tien jaarabonnementen werden wegge-
ven. Uit de honderden inzendingen zijn
de winnaars bekend geworden. Zij zullen
deze maand het eerste nummer van
"Marie Claire" of van "Nouveau" in de
bus vinden. Bladen van grote kwaliteit,
die door Modecentrum Teunissen zijn
uitgezocht. De winnaars zijn de dames:
W.C. Wagenvoort, Hengelo; M.E. Hue-
ting, Ruurlo; A.C. Meerkerk, Ruurlo; H.
Bannink, Ruurlo; Buitink, Ruurlo; Wild-
schut, Lochem; Sasse, Borculo; J. H.
Hanskamp, Ruurlo; T. Oudenampsen,
Barchem; Heersink, Varsseveld.

Natuurexcursies
In verband met de grote belangstelling
van het publiek in voorgaande jaren is
besloten met ingang van 12 mei tot en
met de maand juli wekelijks excursies te
houden in het natuurgebied de Beken-
delle. In het beekdal van de Slinge ligt de
Berenschots watermolen aan de Woold-
seweg 74 te Winterswijk. Dit is vanaf 12
mei het startpunt van de excursies door
dit voor Nederland unieke landschap. De
excursies zullen elke zondagmorgen wor-
den gehouden en duren ongeveer ander-
half uur. Op 2 juni aanstaande is de ge-
hele excursie reeds volgeboekt zodat
voor verdere deelname helaas geen plaats
meer is. De prachtige natuurlijk kronke-
lende Slinge is het decor voor een schit-
terende flora en fauna. De deelnemers
wordt aangeraden bij wat vochtig* weer

laarzen te dragen. De kosten bedragen fl.
5,00 voor volwassenen en fl. 2,50 voor
kinderen. Voor informatie en opgave
kunt u terecht bij W. Rensink, Kremer-
weg 12, 7106 CV Winterswijk. Telefoon
(0543) 562489 of (06) 53167896.

Demonstraties
patroon maken
Zelf kleren maken maar vooral ook de
patronen daarvoor maken, is altijd een
grote wens geweest voor veel vrouwen.
Het Lutterloh-systeem biedt een keuze uit
maar liefst 280 modellen. U hoeft maar
twee manten te nemen en u kunt meteen
op de meest eenvoudige wijze beginnen
uw eigen patroon precies op maat te te-
kenen.
josta van Beek - presentatrice van het
Lutterloh-systeem in Nederland - raakt er
niet over uitgepraat. Josta: Ik zit al jaren
in de branche van zelfmaakmode. Ik gaf
adviezen bij de aankoop van naai- en
breimachines. Steeds weer kwam ik men-
sen tegen die enorm worstelden met het
maken van knippatronen en zeker voor
wat betreft de juiste pasvorm. Mijn pre-
sentatie van het Lutterloh-systeem leidt
tot zoveel enthousiasme dat ik elke dat
fluitend de deur uit ga. Veel mensen blij
maken met een eenvoudige oplossing
voor hun probleem geeft namelijk een
grote zelfvoldoening".
Hoe het Lutterloh-systeem precies werkt
is te zien tijdens de mei demonstraties die
worden gehouden in deze regio: Ruurlo
(20 mei), Lochem (21 mei) en Borculo (23
mei). Zie ook advertentie.

Aanlevering advertenties
Hemelvaart

In verband met de sluiting van ons bedrijf op vrijdag 17 mei - de dag na
Hemelvaart - verzoek^i wij de kopy voor Contact op woensdag 15 mei

WcJór 12.00 uur in te leveren.

Pinksteren
In verband met de sluiting van ons bedrijf op Tweede Pinksterdag verzoeken

wij de kopy voor Contact in te leveren op vrijdag 24 mei voor 12.00 uur.

De redactie

Harmonicadag op
donderdag 16 mei
in Doesburg

Onder de kop de Trekkebuuls hebben er
zin in werd vorig jaar een grandioze har-
monicadag gehouden op Camping IJssel-
strand bij Doesburg. Mede door de vele
positieve reacties heeft er ook dit jaar met
Hemelvaartsdag op dezelfde locatie een
harmonicadag plaats die zijn weerga niet
kent.

De Trekkebuuls werden in 1993 opge-
richt door drie vrienden met als doel de
mensen te vermaken. Dit doel wordt nog
steeds nagestreefd en - gezien de vele op-
tredens die de groep verzorgt - door het
grote publiek zeer gewaardeerd. Waar
begonnen werd met spelers uit Hengelo
is de groep inmiddels uitgebreid met mu-
zikanten uit Vorden, Varsseveld, Ruurlo
en Nijverdal. Het gezelschap bestaat in-
middels uit elf personen.

Vrijdag 17 mei a.s. zijn wij

GESLOTEN
Administratie- en belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22 - 7251 AB Vorden - Tel. (0575) 551455

Eigenaar H.H. Wanders, belastingadviseur
Ottenkampweg 16 - 7256 BG Keijenborg

Telefoon (0575) 463274
Lid: Ned. College van Belastingadviseurs, aangesloten bij

Federatie Adviserende Beroepen

Memelink & Bergervoet

is een modern assurantie-

kantoor met een onafhan-

kelijke klant- en kwaliteit-

gerichte instelling. Naast

assurantiën verzorgen wij

ook diverse financiële

diensten.

Ter versterking van ons team en door uitbreiding van onze activiteiten
zoeken wij een full-time

Binnendienstmedewerker
Functie-omschrijving:
Als binnendienstmedewerker zal tot uw taak behoren o.a. controle- en ver-
werking van polissen, archiefwerkzaamheden, telefoonverkeer, postverwerking,
ondersteuning van de buitendienst en andere voorkomende werkzaamheden.

Functie-eisen:
- MEAO diploma en B-diploma assurantiën, of studerend hiervoor;
- niet ouder dan 23 jaar,
- goede contactuele eigenschappen, zowel mondeling als schriftelijk;
- dienstverlenende en service gerichte instelling;
- collegialiteit, accuratesse, eigen initiatief en zelfstandigheid is een must,
- onze voorkeur gaat uit naar een vrouwelijke medewerkster.

Wat wij bieden:
- een prettige werksfeer in een klein maar nauw samenwerkend teamverband;
- een bij de functie passend salaris.

Sollicitaties:
Bent u geïnteresseerd en voldoet u aan bovengenoemde functie-eisen, dan
zien wij uw handgeschreven sollicitatie compleet met curriculum vitae graag
uiterlijk één week na het verschijnen van deze advertentie tegemoet
Uw sollicitatie kunt u sturen naar: Memelink & Bergervoet,
La.v. dhr. H.C. Memelink, postbus 33, 7255 ZG Hengelo Gld.

Memeli
B

nvatiid

Assurantiën en financiële diensten

Spalstraat 11 Hengelo Gld.
Telefoon (0575) 46 152!
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MODE
KOOPJES
dames
tricot jurken
zonder mouw
norm. 19,95
tuunteprijs

lambada

korte rokjes
norm.
19,95
tuunte-
prijs

damesshirts
bretonse streep

norm. 19,95

dames-
bermuda

norm. 17,50

lange mouw

overhemden
norm. 25,00

meisjes
T-shirts

meisjes
fietsbroek vanaf

« •̂t ^ mode voor
ËJff JHV het héle gezin

^^F WINTFRfiWI.IK-WIFRnFN-VORnFN

fashion
WINTERSWIJK-WIERDEN-VORDEN
TERBORG-DIDAM-AALTEN-ZEVENAAR
LICHTENVOORDEN-'s-HEERENBERG

ADVERTEREN KOST GELD,

NIÉT ADVERTEREN

KOST MEER!

U zit er warmpjes
bij

maar ook
veilig en koel

met onze

rolluiken
in diverse kleuren,

op maat

Openingstijden:
maM 8-17 uur. zaterdag 9-13 uur, vrij-

dagavond koopavond van 19-21 uur

\ m

THEO TERWEL
III AUTOSCHADESPECIALIST B

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA VORDEN, Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

CONTACT
een goed en graag gelezen blad

ACCOUNTANTS

BELASTINGADVISEURS

Joostenkamp 41

7261 PJ RUURLO

tel. 0573-453676

fax 0573-453976

Uw partner onder andere inzake:

samenstellen en controleren van administraties

fiscale- en bedrijfseconomische advisering

fiscale aangiften (ook voor particulieren)

advisering inzake ondememingsvormen

begeleiden van ondernemers

juridische zaken

personeel & organisatie

Meer info? Bel vrijblijvend.

OPENINGSTIJDEN.
di. t/m do. van 9.00-17.30 uur; vrij. van 9.00-20.30 uur;
zat van 9.00-15.00 uur

TEGELHANDEL

mullcr-vordcn bv
plavuizen — natuursteen — wandtegels — sanitair

Kerkhoflaan 11 - Vorden - tel. (0575) 55 32 78 (industrieterrein)

Elly Spronk-Hollmann

v

v

Consulten:
op spirituele basis
mede door het leggen van de kaart

Voor afspraken:
Industrieweg 80, 7061 AV Terborg
Telefoon (0315) 32 36 43

Praktijkadres: Oranjestraat 2, Honen of
Kruisbergseweg 34, VelswIJk

YOS secretariële dienstverlening

uitwerken van verslagen, rapporten, notulen, etc.

uitwerken van dicteercassettebandjes

facturering

telefoonantwoordservice

secretariaatswerkzaamheden op maat

Raadhuisstraat 61, 7255 BL Hengelo (Gld.)
tel. 0575-462384

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
BORCULOSEWEG 4 - TELEFOON (0573) 44 12 O2

Maandmenu
Nagelholt met meloen

Parelhoen met appel/dille saus
Witte en bruine chocolade-

mousse

ƒ32,50,,
VOLGENDE BUFFET:

PINKSTEREN 26 EN 27 MEI

KNIPPATRONEN-
DEMONSTRATIE

Weer 1 dag in Ruurlo, Lochem en Borculo
Wij tonen u hoe verbluffend eenvoudig patroontekenen kan zijn.
Uw patroon is in enkele minuten getekend. Wat u niet voor moge-
lijk had gehouden, lukt met het LUTTERLOH-systeem spelender-
wijs.
•"geen rekenen
• geen apparaat en geen talent nodig
Zeker ook ideaal voor beginnelingen. Welke maten u ook hebt,
ieder patroon past uitstekend. Ook patronen voor mannen en kin-
deren. Onkostenbijdrage f 7,50 p.p.

RUURLO
in restaurant

'DE TAPPERIJ'
Julianaplein 4

op maandag 20 mei
om 14.00 uur en om 19.30 uur

LOCHEM
in zalencentrum

'BOUSEMA'
Zutphenseweg 35

op dinsdag 21 mei
om 10.00 uur en om 14.00 uur

BORCULO
in ontmoetingscentrum

'HET HOP
Hoflaan 3-5

op donderdag 23 mei
om 14.00 uur en om 19.30 uur

Duur der demonstratie ongeveer anderhalf uur

Breng deze advertentie mee en ontvang gratis 5 modellen en patronen

HANDELSONDERNEMING JOSTA VAN BEEK
• Waterhoenlaan 31 - 3645 JR Vinkeveen - Telefoon (0297) 261920 - K.v.K. Utrecht nr. 3007959 •



Voetbal
Vorden-Heeten 2-3
Heeten diende zondag te winnen om
deelname aan de nacompetitie af te dwin-
gen. Vorden ging voortvarend van start
en het doel van Heeten werd onder druk
gezet. In de 12e minuut werd Wilfried
Kakkenberg van Heeten zo in het nauw
gebracht dat hij zijn eigen doelman pas-
seerde: 1-0.
Enkele minuten later maakte dezelfde
speler zijn fout goed (1-1). Hierna ont-
spon zich een grimmige en harde strijd.
Door het laconieke optreden van scheids-
rechter Mulder spelen beide ploegen op
het randje van het toelaatbare. Toch was
het Dennis Wentink die Vorden weer op
een 2-1 voorsprong bracht. Voor de thee-
pauze maakte Wilfried Kakkenberg er 2-
2 van.
De tweede helft kende weinig hoogte-
punten. Halverwege werd Bennie
Wentink gewisseld en vervangen door de
langdurig geblesseerde Wilco Klein
Nengerman. Wegens het afscheid van
Bennie Wentink bij Vorden l werd hem
een bloemetje aangeboden. Een kwartier
voor tijd bracht Wilfried Kakkenberg zijn
ploeg in veilige haven: 2-3. Zaterdag
speelt Vorden tegen RKPSC in
Pannerden voor de halve finale om de
KNVB-beker. Zondag wordt in Vorden
een beslissingswedstrijd gespeeld tussen
Alexandria en Vios Beltrum. De winnaar
hiervan zal samen met Eibergen uit de
Hoofdklasse B naar de 4e klasse van de
KNVB promoveren.

Uitslagen
Vorden 1-Heeten l 2-3, Vorden 2-Reunie
2 4-2 (Vorden 2 promoveert naar de re-
serve 4e klasse KNVB), Dierense Boys 3-
Vorden 31-4 (Vorden 3 promoveert naar
de 2e klasse Afdeling Gelderland),
Diepenheim 2-Vorden 4 3-1, De Hoven 2-
Vorden 5 3-1, Vorden 6-Erix 7 1-2.

Sorbo Jeugdtoernooi
Zaterdag 11 mei hield de voetbalvereni-
ging Vorden het nationale Sorbo
Jeugdvoetbaltoernooi voor C-junioren.
De finale van dit toernooi ging russen
Daventria en Ridderkerk. Bij de ploeg
van Ridderkerk vond men elkaar wat be-
ter. Dit resulteerde uiteindelijk in een 3-1
overwinning voor de C-jeugd uit
Ridderkerk. De C-junioren van Vorden
werden achtste tijdens het Sorbo
Jeugdvoetbaltoernooi. De heer De Jonge
van de Nedac Sorbo Groep nam op het
einde van de dag de prijsuitreiking voor
zijn rekening.

Acht Kastelen Cup
Op zondag 12 mei had op de velden van
voetbalvereniging Vorden het toernooi
om de Acht Kastelen Cup voor B-junio-
ren plaats. Daventria - de winnaar van
vorig jaar - moest de Acht Kastelen Cup
in de finale verdedigen tegen WVC uit
Winterswijk. Na een enerverende wed-
strijd met kansen voor beide doelen wist
Daventria deze wedstrijd met 1-0 te win-
nen en de Acht Kastelen Cub wederom
voor zich op te eisen. De kleine finale
ging tussen Pax en Longa'30 en werd met
3-0 door de B-jeugd uit Hengelo gewon-
nen. Vorden B2 en Bi eindigden respec-
tievelijk op een 8e en 6e plaats.

Wikee-Mix Toernooi
De Voetbalvereniging Vorden houdt op
zaterdag l juni het eerste Wikee-Mix
Toernooi op het sportterrein aan de Oude
Zutphenseweg. Dit toernooi is bedoeld
voor families, bedrijven, buurten en
vriendenteams. Enkele weken geleden is
er een folder huis aan huis verspreid met
als doel de inwoners van Vorden warm te
maken voor dit toernooi. In totaal heb-
ben zich veertien teams opgegeven voor
het Wikee-Mix toernooi.
Het evenement is een initiatief van Wilco
Klein-Nengerman en Kees Jansen. Het
doel van het toernooi is om de seniorle-
den van W Vorden meer te betrekken bij
de vereniging. 'Als je ziet hoeveel senio-
ren er doordeweeks nog maar op de trai-
ning komen, dan is dat aantal uiterst be-
droevend. Daar willen we door middel
van dit toernooi iets aan doen", vertelt
Ab Velhorst.

Ab Velhorst maakt deel uit van de werk-
groep dit het Wikee-Mix Toernooi orga-
niseert. "Om het allemaal nog iets inge-
wikkelder te maken hebben we het
Wikee-Mix Toernooi uitgesmeerd over
drie dagen. Voor de leden van de voet-
balvereniging houden wij op dinsdag 28
en donderdag 30 mei een eigen mixtoer-
nooi. Op zaterdag l juni is het de beurt
aan families, bedrijven, buurten en vrien-
denteams", legt Ab Velhorst uit.
Rondom het toernooi op zaterdag l juni
worden er allerlei actviteiten georgani-
seerd. Zo wordt voor de kinderen een
minikermis opgesteld met aansluitend
een kinderdisco. Verder is er de moge-
lijkheid om op "Dikke Bertha" te schieten.
Speciaal ontworpen apparatuur meet hier
de snelheid. Wie op deze dag het hardst
schiet, wint een "Half varken". Ook wordt
er op l juni een sponsorloop gehouden
en een wedstrijd tussen oud-spelers van
Vorden 1. In totaal hebben zich hier 45
deelnemers voor aangemeld. Het toer-
nooi wordt afgesloten met een barbecue.

Feestavond
De Activiteiten Stichting Vorden houdt in
samenwerking met de voetbalvereniging
Vorden het jaarlijkse slotbal op zaterdag
25 mei in de grote zaal van De Herberg.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door het Hanska Duo. Ook zal er weder-
om het Elftal van het Jaar bekend worden
gemaakt.

Ratti l kampioen
Het was een uitstekend weekend voor
Ratti. Nadat de D-pupillen op zaterdag
kampioen waren geworden was het zon-
dag de beurt aan nun grote broers. Ratti
zondag l moest dan alleen nog wel even
winnen van Pax 6. De vele uit Kranen-
burg meegereisde supporters konden
hun hart ophalen. Want ondanks de
spanning waarmee zo'n wedstrijd ge-
paard gaat, speelde Ratti een prima partij.
Pax deed - ondanks dat er voor hen niets
meer op het spel stond - zijn sportieve
plicht door voor de punten te blijven
knokken. ^fc
De wedstrijd was OTigeveer een kwartier
oud toen Jos Schroer over zo'n dertig
meter Patrick van Londen wist te lanceren
die vrij voor de doelman van Pax geen
fout maakte (0-Tj^£.en kwartier later
maakte Rob HeuveWk een fraai opgezet-
te aanval handig af. Pax scoorde vervol-
gens tegen waardoor de stand 1-2 werd.
Op slag van rust kwam Rati toch nog op
1-3 toen Rob Heuvelink na een solo werd
neergehaald in de zestien meter. De toe-
gekende strafschop werd door Oscar
Bleumink koelbloedig benut.
Na de pauze gaf Pax zich echter nog lang
niet gewonnen en ontstonden er hachelij-
ke situaties voor het doel van Ratti.
Verder dan een harde kopbal op de lat
kwamen de gastheren echter ook niet. In
de 25e minuut na rust maakte Ratti het
karwei af. Jos Schroer pikte de bal 40 me-
ter voor het doel op en kegelde ineens
raak. Met de stand van 1-4 werd het
eindsignaal gehaald.

Met een bloemenhulde en de felicitaties
van bestuur en supporters werden de
spelers onthaald. Door dit kampioen-
schap dat onder de gedreven trainer
Antoon Peters tot stand kwam is er voor
het zondagvoetbal in Kranenburg weer
meer perspectief. Komend seizoen pro-
moveert men naar de 3e klasse. Overige
uitslagen: Erix Al-Ratti Al 2-1, Ratti Bl-
Ruurlo BI 3-5.

Socii
De B-jeugd van Socii is ongeslagen kam-
pioen geworden. Bij een kampioenschap
is het bij Socii gebruikelijk om met een
platte wagen een rondje door het dorp te
maken. Deze traditie hield ook de B-
jeugd in ere. Na de rondrit door het dorp
werd de huldiging met een hapje en een
drankje afgesloten in de kantine.
De jeugdtoernooicommissie is er ook dit
jaar weer in geslaagd een goed bezet pro-
gramma in elkaar te zetten. Ook heeft de
commissie tijdens de toernooien weer en-
kele speciale attracties. Zo is er voor de E-
en F-pupillen een spectaculair luchtkus-
sen. Vodr de overige teams is er een pe-
nalty-bokaal of ze doen tussen de wed-
strijden door aan puntenschieten op het
ganzebord. bij het penalty schieten zijn er

voor de finaleronde opnieuw bekende
eredivisie keepers uitgenodigd. Voor de
B-junioren is dat Wilfried Brookhuis
(NEC) en voor de C-junioren keeper
Westerveld (FC Twente).
De toernooidata zijn als volgt: D-pupillen
(18 mei), C-junioren (18 mei), B-junioren
(19 mei), F-pupillen (25 mei) en E-pupil-
len (25 mei).

Vissen
De Vordense hengelaars vereniging "De
Snoekbaars" hield in het Twente kanaal
bij Eefde een wedstrijd voor senioren
waaraan 19 personen deelnamen die 28
maatse vissen vingen met in totaal een
lengte van 5 meter en 93 centimeter. De
uitslagen waren als volgt: l V. Eykelkamp
8 stuks- 145 centimeter; 2 D.Huetink 6
stuks- 127 cm; 3 A. Golstein 4 stuks- 90
cm. Opmerkelijk was de vangst van
W.Vreeman. Hij ving een forel van 30
cm, hetgeen in het Twente kanaal bijna
nooit voorkomt. Op 19 mei is er weder-
om een competitiewedstrijd gepland.

D a m m e n
In de tweede ronde van de Gelderse be-
kerronde is het tweede team van DCV
uitgeschakeld. Zij verloren met 5-3 van
Huissen 2. Het eerste en derde team heb-
ben zich wel geplaatst voor de volgende
ronde. Dostal l won met 6-2 van WDV
uit Winterswijk, In Vorden won DCV 3
met 5-3 van VADAC uit Winterswijk.
Aanstaande woensdagnacht vindt in De
Buurman voor de lle keer de Damnacht
van Vorden plaats. Het sneldamtoernooi
wordt om tien uur 's avonds geopend en
de prijsuitreiking heeft donderdagoch-
tend plaats.

dit seizoen hebben twee jeugdleden van
de Rolski- en Langlaufvereniging Veluwe-
De IJsselstreek beslag weten te leggen op

eerste plaats bij het onderdeeleen
Koppelkoers. Eefje Pater en Tommie
Becker - beiden afkomstig uit Vorden -
waren de sterkste in een veld van negen
teams. Femke Becker en Ruud Frieling uit
Apeldoorn eindigden op een verdienste-
lijke vierde plaats.

Wielersport
Zondag 5 mei stond d^fconde van
Zevenaar voor amateurs op^rct program-
ma. Ad van de Ven uit Bemmel wist de-
ze wedstrijd te winnen. De sprint van het
peloton werd gewonnen door Erwin
Maalderink (Warnsveld), ^w-wijl Peter
Makkink (Hengelo) beslafj^p de 15e
plaats wist te leggen.
Bij de cyclosportieven stonden er zo'n
120 renners aan de start. Winnaar werd
Rob Ziemerink uit Oldenzaal. Rudi
Peters uit Wichmond legde beslag op de
derde plaats. Ralf Vos (Zutphen) werd
15e en Andre Bargeman (Vorden) 17e.
RTV-lid en profmountainbiker Jan
Weevers was deze zondag actief in de
Benelux Cup in Heisbergen in België. In
het begin van deze wedstrijd waren het
Arntz en Vervekke die het tempo bepaal-
den. Ook Jan Weevers zat bij deze groep,
in de een na laatste ronde ging wereld-
kampioen Bart Brentjens aan de haal en
won. De Belg Philip Meirhaege werd
tweede en Jan Weevers legde beslag op
de derde plek.

Tennis
Uitslagen Vordens Tennispark zaterdag-
competitie heren: De Zweepslag 2-
Vorden l 2-4, De Boerenhofstee 2-Voren
2 4-2, Vorden 3-Zelhem l 1-5, Vorden 4-
Loboth 3 0-6. Gemengd 35+: Vorden 1-
Beckson l 1-4, Almen 1-Vorden 2 4-1.
Junioren jongens tot en met 14 jaar:
Vorden 1-Mallumse Molen l 0-6.
Junioren jongens tot en met 17 jaar:
Teuge l-Vorden l 3-3. Uitslagen zondag-
competitie heren: Vorden I-Altec l 5-1.
Gemengd: Mallumse Molen l-Vorden l
5-3. Gemengd junioren: Nieuweling 1-
Vorden l 8-0.
Uitslagen woensdagcompetitie jongens
tot en met 12 jaar: Lochem 1-Vorden l 1-
5, Vorden 2-Doetinchem l 6-0, Vorden 3-
De Kei l 0-6.
Uitslagen dinsdagcompetitie dames:
Neede 2-Vorden l 4-2, Varsseveld 2-
Vorden 2 2-4, Vorden 3-Laerveld 2 4-2.
Donderdagcompetitie dames dubbel:
Vorden 1-Neede 2 1-3.

R o l s k i ë n
Bij de eerste landelijke cupwedstrijd van

P aardesport

Op zaterdag 4 mei deed Annemarie
Garsen van LR en PC De Graafschap mee
aan een wedstrijd in Solvolde. In de L
dressuur behaalde ze een tweede prijs
met 164 punten.

Zwemlessen voor
volwassenen
starten binnenkort
De eerste aanmeldingen voor de aange-
kondigde zwemlessen voor volwassen
zijn binnen. Op korte termijn zal worden
begonnen met deze Jessen die na slui-
tingstijd zullen worden gegeven in zwem-
bad "In de Dennen". Gezien de wachtlijs-
ten die in andere plaatsen voor zwemles-
sen voor volwassenen gelden, is het
waarschijnlijk dat er ook in Vorden nog
meer liefhebbers voor deze lessen zijn.
Wie zich alsnog wil opgeven kan contact
opnemen met zweminstructrice Suzan
Sonneveld (55 16 99).

Collecte
De jaarlijkse collecte van het Nederlands
Rode Kruis valt dit jaar in de week van 13
tot en met 18 mei. Er wordt dit jaar niet
gecollecteerd met lijsten. Iedereen heeft
een girobiljet ontvangen. Het is de be-
doeling dat u daarop een bedrag invult
en opstuurt naar de giro. Het Rode Kruis
is dit besluit gekomen omdat het steeds
moeilijker wordt om collectanten te vin-
den. Voor meer informatie kan u bellen
met 55 17 01.

Gezinsdienst
In de Dorpskerk wordt op zondag 19 mei
een gezinsavondmaal gevierd. Het thema
van deze dienst is "Bevrijding". Voorgan-
ger in de dienst is dominee H. Westerink.
Verder werkt de jeugdkerk en de jeugd
van de zondagschool mee aan deze ge-
zinsdienst.

Openluchtspel
Stichting Openluchtspel Baak brengt op
vrijdag 7 juni, zaterdag 8 juni en zaterdag
15 juni het Openluchtspel "Heisa an de
grenze" op de planken. De uitvoering
heeft plaats achter Huize Baak. Het stuk is
geschreven door de heer Wilterdink en
speelt zich af enige jaren voor de Tweede
Wereldoorlog. In totaal werken er zo'n 50
vrijwilligers mee om het geheel weer een
succes te laten worden. De onzekere fac-
tor is altijd het weer. Als het flink regent
dan zijn zondag 9 juni, maandag 10 juni
en zondag 16 juni als reservedata aange-
kruist.

MEI

ledere dag SWOV Open Tafel bij de
Wehme.

14 Vrouwenbond Vorden Laatste verga-
dering

15 Welfare handwerken Wehme
15 HVG Wichmond, Slotavond
15 ANBO Klootschieten, 't Olde

Lettink
15 HVG dorp, Leven op de Antillen
16 ANBO Dagfietstocht met picknick

v.a. Kerkplein. Info, tel. 55 12 76
19 De Snoekbaars, seniorwedstrijden
21 NBVP Fietstocht
21 NCVB Verstoppers
21 SOS Kranenburg dhr. Gabriël over

verkeer



RIETDEKKERSBEDRIJF

r it
Sekdijk 1 - 7251 GB Vorden

Telefoon (0575) 55 69 02

Rietdekkersbedrijf
Fa. Hissink
D. GROOT TJOOITINK
Toverstraat 10a - 7223 LP Baak

Voor vernieuwing, restauratie,
reparatie van riet- of strodaken

O-DISCO
KRANENBURG

NOG 2 WEKEN

VALLE

BRONKHORSTERSTRAAT 9V

7256 KE KEUENBORG
TEL. (0575) 46 11 95

* Vijveraanleg
* Tuinhout
* Sierbestrating
* Vijverartikelen
* Folie-verwerking

H E M E LVA ARTS DAG
geopend van 10.OO tot 16.00 uur

AANBIEDING

VIJVERPOMP
1800 liter van f 179,- voor

3 ZUURSTOF-
PLANTEN
voor

10 GOUDVISSEN
voor

f 125,-

f 10,-

110,-
Valle Verzasca, het adres voor uw vijveraanleg

Tevens lassen wij de folie ter plekke. Voor vragen of
een offerte houden wij ons aanbevolen,
ledere zaterdag geopend van 9.00-17.00 uur

Bus bestellen?
Harren bellen!

HAVI Reizen J.L. HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF

ADVERTEREN KOST GELD.
NIET ADVERTEREN

KOST MEER!

BouwCenter HCI gaat uitbreiden.
Wegens de groei van ons bedrijf
moeten wij veel ruimte creëren.

Op alle SHOWROOMKEUKENS gigantische KORTINGEN!
Op alle SHOWROOMBADKAMERS gigantische KORTINGEN!
Partijen vloertegels voor HALF GELD!

Tijdens de verbouwing
op vele artikelen uit onze
totale magazijnvoorraad
EXTRA LAGE
VERBOUWINGSPRIJZEN!

SNEL!

BouwCenteriHCI
HCI, Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon (0575) 46 81 81.

Openingstijden showroom:
ma. t/m vr. 8.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, vrijdag koopavond 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Openingstijden afhaalmagazijn: ma. t/m vr. 7.30-12.00 uur, 13.00-17.30 uur, zaterdag 08.00-16.00 uur.

KOM SNEL EN LAAT DEZE KANS NIET AAN UW NEUS VOORBIJ GAAN!!



GALL^GALL
N S V E L D Altijd iets bijzoi

SPECIALE AANBIEDINGEN
GELDIG T/M 4 JUNI 1996

HARTEVELT JONGE
(met gratis schenkdop)

(met gratis Clouseau CO)

van

liter 20,45

liter 18,95

7O cl 21,95
Cper fles 2 bonus miles)

WIJNAANBIEDINGEN
GELDIG T/M 4 JUN l 1996

" P R A G T I G E S U l D A F R I K A N E R S "

6 x 75 cl

& Shiraz of Droësteen

NIEUW

RIEBEECK SAUVIGNON BLANC

ALTIJD GELUK MERLOT '9475ci

van voor

43,50

7,25

voor

Aanbiedingen alleen geldig bij Gall & Gall Warnsveld, cAiumme 51 tegenover AH

**n ^^ir" *" ii albort heijn j
'i

Albert
X T R A S C H E R P E A A N B I E D I N G E N

iNI'S FRUITCOCKTAIL
blik 820 gram

228-

UNOX CHICKEN TONIGHT
diverse smaken, pot 500 gram

378-299
REMIA .FRITESSAUS

SPECIAAL 500 ml

228-189
V E R S - A A N B I E D I N G E N

HERTA FIJNE KEULSE
LEVERWORST

geldig t/m 18 mei

100 gram 478-139
YORK HAM/ASPERGE

100 gram

dtt-239

ALLE KNIP BRODEN
HEEL

geldig t/m
18 mei

o PC;
CX7X7189

Aanbiedingen geldig t/m 24 mei of anders vermeld

A It) e rt/ % l £|NiX \t^ u
Dreiumme 43 - Telefoon (0575) 52 72 71
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