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Gouden huwelijk echtpaar Warnshuis

Donderdag 28 mei is het echtpaar Warnshuis-Baak 50 jaar getrouwd. Beide echtelieden /ijn nog zeer
kras. De bruidegom hoopt op l september aanstaande 80 jaar te worden, terwijl mevr. Warnshuis op 14
oktober 79 wordt. Ze hebben één dochter, 2 kleinzoons en l kleindochter. De heer Warnshuis is geboren
in Ruurlo en groot gebracht in Barchem. Ze hebben verder samen hun hele l An in Vorden gewoond.

De heer Warnshuis, evenals zijn
vrouw afkomstig uit de agrarische sek-
tor, heeft 7 jaar in een leerlooierij en
later in de wegenbouw gewerkt. Ook
toen, zo herinnert de bruidegom zich
nog goed, hadden we ook al werke-
loosheid.
Ze hebben samen de oorlog meege-
maakt, en zijn door deze tijd goed

heengekomen al was het niet altijd
even gemakkelijk.
De heer Warnshuis kan zich nog uit-
stekend vermaken: wandelen, fietsen,
gezellig een babbeltje maken. Hij
houdt van een lekker sigaartje, terwijl
hij zich een borreltje voor het slapen
gaan goed laat smaken.
Mvr. Warnshuis vermaakt zich meer

binnenshuis, handwerken, lezen
(zonder bril) dat zijn haar dagelijkse
bezigheden. Het echtpaar Warnshuis
dat in "^^a Nuova" woont zal het
gouden •Plelijksfeest gewoon thuis
met de andere bewoners vieren, want
dat staat buiten kijf bruid en bruide-
gom hebben het in "Villa Nuova" pri-
ma naar de zin.

Maak Vorden schoon
Vorden is een schoon dorp, maar toch zie je hier en daar langs de we-
gen en in de bossen en bosjes rondom ons dorp vuilnis en afval liggen.
De herkomst van die rommel is vaak niet te achterhalen en als er niets
aan gedaan wordt blijft het vuil daar liggen of wordt het zelfs meer.
Vuil schijnt jammer genoeg vuil aan te trekken!

Een schoonmaakaktie is één van de
middelen om de genoemde vervuiling
een halt toe te roepen en de Werk-
groep Leefbaarheid wil dit jaar weer
zo'n aktie regelen, waarbij op de hulp
van vrijwilligers en van de gemeente
Vorden worden gerekend.
Als datum daarvoor is gekozen zater-
dag 30 mei a.s. Vóór de Pinksterdagen
kan de omgeving van Vorden dan op-

Gemeentenieuws
Telefoon gemeentehuis 05752-2323. Telefoon gemeentewerken: 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag t/m vrijdagmorgen van
8.00 tot 12.30 uur en woensdag van 13.30 tot 17.00 uu r. S preek u u r burgemeester Mr. M. V u n d c r i n k : volgens afspraak. S p r e e k u u r wethouder J. F.
Geerken en wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg: donderdagmorgen volgens afspraak. (Afspraken telefonisch te maken bij receptie gemeente-
huis).

1. Raadsvergadering d.d. 26 mei 1987
Tijdens, deze vergadering, die om
19.30 uur begint en gehouden wordt
in het gemeentehuis, komen onder
meer de volgende punten aan de orde.
- aanschaf watertank en hogedruk-
spuit;
- uitvoering provinciaal afvalstoffen-
plan Gelderland;
— wekelijkse inzameling van huisvuil;
- extra subsidie Vereniging Vordense
Bad- en Zweminrichting "In de Den-
nen" over 1986;
- verkoop perceeltjes openbaar
groen; delegatie bevoegdheid tot ver-
koop openbaar groen;
- verlening bijdrage in het kader van
de regeling geldelijke steun huurwo-
ningen 1987 voor renovatie van de
woningen Overweg 3 en 5;
- besluit tot het opheffen van de Ge-
meenschappelijke Regeling Bestuurs-
school Gelderland en tot het aangaan
van de Gemeenschappelijke Regeling
Bestuursacademie Oost-Nederland;
- subsidie ten behoeve van de restau-
ratie van de Lindese Molen;
- verkoop gronden aan de Regionale
Woonwagencentra Oost-Gelderland;
- bijdrage in exploitatietekort Stich-
ting Dierentehuis "De Bronsuergen"-
- beroepschrift mw. G.H. Halfman
tegen een opgelegde herplantplicht
voor 42 eiken aan de Zomervreugd-
weg;

- voorbereidingskrediet verbouwing
Koetshuis.

2. Ophalen huisvuil
In verband met Hemelvaartsdag
(donderdag 28 mei 1987) wordt er
geen huisvuil opgehaald. Dit gebeurt
wederom een week later, op 4 juni a.s.

3. Verleende vergunning voor het
houden van een collecte

Burgemeester en wethouders hebben
aan het Nederlands Rode Kruis ver-
gunning verleend voor het houden
van een collecte gedurende de perio-
de van 25 mei tot en met 7 juni a.s.

4. Sluiting gemeentehuis
Op 29 mei a.s. is het gemeentehuis
van Vorden de gehele dag gesloten.

5. Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de openstelling van de
tuinen van het landgoed "De Wiers-
se" zal op 28 mei a.s. een parkeerver-
bod gelden voor beide zijden van de
Brandeoborchweg, gelegen tussen de
Ruurloeweg en de spoorbaan. Op die
dag zal de Wiersserallee zijn afgeslo-
ten voor alle verkeer, behalve voet-
gangers.

6. Publikaties ingevolge de Wet Arob;
verleende bouwvergunningen

De Wet Arob biedt aan derden be-

langhebbenden de mogelijkheid offi-
cieel bezwaar in te dienen tegen be-
sluiten van de overheid en wel bij het
orgaan dat de betreffende beschik-
king heeft genomen. Hieronder val-
len ook de door het gemeentebestuur
verleende bouwvergunningen. Een
overzicht van de verleende bouwver-
gunningen treft u onderstaand aan.
Het indienen van bezwaar is aan een
aantal regels gebonden. Voor nadere
inlichtingen kunt u contact opnemen
met afdeling I ter secretarie. Belang-
rijk is evenwel dat een bezwaarschrift
in principe BINNEN 30 DAGEN na
de datum van verlening moet worden
ingediend, de onderstaande bouwver-
gunningen zijn op 12 mei 1987 ver-
leend.

Verleende bouwvergunningen:
1. Aan DJ. Brouwer, Nieuwstad 23,
voor het veranderen van de slaapka-
mer.

2. Aan J. Oldenhave Polman, Peggen-
hofweg l, voor het gedeeltelijk ver-
nieuwen van het rieten dak.

3. Aan de heer H. Wullink, Almense-
weg l, voor de verbouw van de wo-
ning.

4. Aan de heer L.A.M. Bleumink,
Ruurloseweg 97, voor het bouwen van
een bungalow aan de Banekamp 8.

geschoond zijn, zodat iedereen daar
met des te meer plezier kan wandelen,
fietsen of vertoeven.
De bedoeling is om met een aantal
voertuigen door de verschillende
buurtschappen te rijden en dan overal
het vuil mee te nemen.
Iedereen zal zo'n schoonmaakaktie
toejuichen, maar behalve dat is er ook
praktische hulp nodig. Dat betreft dan
de melding van plaatsen, waar vuilnis
ligt, maar vooral ook het meedoen aan
het ophalen zelf. Ook het beschikbaar
stellen van auto's met aanhanger,
trekkers met aanhanger of kleine
vrachtauto's is voor het slagen van de
aktie nodig.

Coördinator van de schoonmaakaktie
is G.W. Hazekamp, Het Jebbink 69 te
Vorden, tel. 05752-2811. Daar kunt u
zich opgeven als helper en/of vervoer-
der en bij hem kunnen ook de plaat-
sen worden aangemeld, waar vuilnis
ligt.
De bedoeling is om op zaterdag 30
mei a.s. 's morgens te starten vanaf de
Gemeentewerf aan de Enkweg in Vor-
den. Als er voldoende hulp en vervoer
wordt aangemeld, moet het ophalen
vóór de middag voltooid kunnen zijn!
Meld u dus aan!
Voor de goede orde wordt duidelijk
gesteld dat de schoonmaakaktie ei-
genlijk niet nodig zou moeten zijn en
dus alleen bedoeld is voor vuilnis, dat
door onbekende onverlaten is achter-
gelaten.

Het is dus niet de bedoeling om gauw
wat vuil te storten en dat dan voor
ophalen aan te melden. Inj^n achter-
haald kan worden wie kla^pstien ge-
stort heeft, wordt dat aan de bevoegde
autorileien doorgegeven. Men zij dus
gewaarschuwd en aanbevolen wordt
het daarvoor in aanmerking komende
vuilnis alsnog met de geÉfcentelijke
ophaaldienst mee te gevolg
Ons dorp kan (nog) schoner, vooral als
iedereen helpt!

Flink aantal deelnemers
voorjaarstocht
"Achtkastelenryders"
De Vordense rijwiel- en toerclub "De
Achtkastelenrijders" organiseerde
zondag een voorjaarstocht. De deel-
nemers konden kiezen uit drie afstan-
den: 25,40 of 80 kilometer. Opvallend
was het aantal deelnemers aan de
langste afstand. Zo'n 80 fietsers ver-
trokken 's morgens vanaf "De Her-
berg" richting Varssel, Halle, Slangen-
berg, 's Heerenberg en voorts weer
richting Vorden. In totaal namen ruim
250 personen aan de fietstocht deel.

Een trommel voor
"Concordia"
De zogenaamde "Snuffelmarkt" die
de Vordense muziekvereniging "Con-
cordia" zaterdag in het Dorpscentrum
organiseerde heeft aan de financiële
verwachtingen voldaan. Van de op-
brengst van de diverse spulletjes zal
"Concordia" een trommel aanschaf-
fen.

Ledenvergadering
CDA
Dinsdag 12 mei 1987 hield het CDA -
afdeling Vorden de voorjaarsleden-
vergadering. Tijdens het huishoude-
lijk gedeelte werden een aantal nieu-
we bestuursleden gekozen (de heren
Graaskamp enThalen) en een nieuwe
voorzitter. De scheidende voorzitter,
de heer Bogchelman, gaf een kort
"historisch" overzicht en verwelkom-
de de heer Voerman en wenste hem
veel sukses.

Het overige tijdens het huishoudelijk
gedeelte werd zeer beknopt behan-
deld, omdat voor het tweede gedeelte
van de avond het diskussiestuk
"Volksgezondheid" op het program-
ma stond. Een aantal niet-CDA
plaatsgenoten nam deel aan deze inte-
ressante diskussie.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

Geslaagd weekend
kerkelijk clubwerk
Het Vordens kerkelijke clubwerk, uit-
gaande van de Geref./Herv. Jeugd-
raad, maakt de laatste paar jaar en op-
merkelijke groei door. Het aantal le-
den van de kinder- en tienerclubs was
zo groot geworden dat dit jaar voor
het clubweekend, de traditionele af-
sluiting van het seizoen, uitgekeken
moest worden naar een ruimer onder-
komen.
Vrijdagmiddag vertrokken 80 kinde-
ren en begeleiders per fiets vanaf het
clubgebouw „'t Achterhuus" naar
kampeerboerderij "De Haverkamp"
in Hengelo. Het aantal aanwezigen tij-
dens het clubweekend nam 's zondags
op de oudermiddag zelfs toe tot bijna
150.
De jongelui kregen een afwisselend
programma aangeboden, met o.a.
sport en beweging, knutselen, muziek
en zang, en het uitspelen van een bij-
belse gelijkenis.

Voor dit weekend werd een speciaal
"Acht-kastelen-spel" ontworpen, dat
zaterdag in het bos werd gespeeld.
Ondanks het soms regenachtige weer
kon het weekend als zeer geslaagd
worden beschouwd.
Op zondagavond beëindigde een in-
terkerkelijke jeugddienst in de Dorps-
kerk dit bijzondere weekend. Het the-
ma van de dienst, uitgewerkt door de
Warnsveldse predikant Bentveld, was
heel toepasselijk "de sportieve kerk".
In september a.s. zullen de clubs op-
nieuw van start gaan.

BURGERLIJKE
STAND

GEBOREN: Esther Jacomina Velt-
huis; Micha Walter Johannes Bolink.
ONDERTROUWD: Geen
GEHUWD: J.A.M. Mokkink en
J.G.H.Eulink;B.GebbenenY.M.van
Raaij;,B. Tuinman en J.W. Tekelen-
burg; AJ.G. Schepers en U.A.M.
Hulshof; H.R. de Bar en I.G. Oud;
J.A. Schekman en E.M.L. de'Waard;
R.J. van der Feen en C.F. Wackerlin.
OVERLEDEN: Geen.

R.K. Kerk Kranenburg
Zondag 9.00 uur Eucharistieviering.

R.K. Kerk Vorden
Zaterdag 17.30 uur Eucharistieviering.
Zondag 10.30 uur Eucharistieviering,
Viering Eerste Communie.

Hervormde Gemeente
Zondag 24 mei 10.00 uur ds. H. Westerink
m.m.v. de Cantorij.

Kapel de Wildenborch
Zondag 24 mei 10.00 uur ds. H.C. Kranen-
donk uit Lochem.

Geref. Kerk Vorden
24 mei 10.00 uur ds. Q. Huyser van Har-
denberg. 19.00 uur idem.

Weekenddienst huisarts
23 en 24 mei dr. Vaneker, tel. 2432.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10.00 uur.
Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en
dringende konsulten bij de dienstdoende
arts van 9.00-9.15 uur.

Weekenddienst dierenarts
Van zaterdag 23 mei 12.00 uur tot maan-
dagochtend 07.00 uur dr. N oordkamp. Tel.
1566. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 07.00 uur.

Weekenddienst tandarts
23 en 24 mei J.J. de Kruijf, Vorden. Tel.
05752-3372. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen 11.30 uur.

Kinder- en jeugdtelefoon
de Achterhoek

Dagelijks bereikbaar van 16.00-19.00 uur.
Telefoon 08346-65000.

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

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

Tafeltje Dekje
Mevr. Wolters, Telefoon 1262. Graag bel-
len voor 8.30 uur.

Stichting voor maatschappelijke
dienstverlening "De Graafschap"

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

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

Taxidienst
Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-1256.

OGZO ziekenfonds
Spreekuur iedere dinsdag van 13.30-14.15
uur in de Ziekenfondsbus bij N.H. Kerk en
iedere woensdag van 10.30-11.15 uur.

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

Begrafenisdienst
Meidadres: Hr. de Jonge, telefoon 1346
b.g.g. H r. Box, telefoon 05730-4555.

Stankmeldingsnummer
Nr. voor geheel Gelderland 085-452220.

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

Brand melding
Tel. 2222, b.g.g. 05700-13333.

Politie
Tel. 1230. Dag en nacht bereikbaar.

Openingstijden dierentehuis
"De Bronsbergen", Wamsveld

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



Speciale meikoopjes
U3IÏI6S met kleine foutjes v.a.

Dames blouses,,
Kinderpantalons nu
Dames pantalons

69,-
29-
25.-

Emanuelle en Mexx 49 - - 25 -
Modecentrum

Ruurlo

WEEKENDAANBIEDING

VRUCHTENVLAAFTJES
't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burgemeester Galleestraat 22

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

AUTORIJLESSEN?
B.O.VA.G. Rijschool, J.H. Hil-
ferink. De Boonk 39, Tel. 1619,
Vorden. B.M.W. en Mazda Au-
tomaat.

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

BIJ ELIESEN BENT U BETER AF
Uitslag van de Paasshow wedstrijd.
De compact-disk is gewonnen door
H. Hulshof, Zomerweg 64, Drempt.

BAAK

EMMERIKSEWEG 46
ELEKTRA - GAS - WATER
ANTENNEBOUW

VERHUUR:
8 MM SONY CAMCORDER
TIJDIG RESERVEREN.

welkoop
Wel koop maakt er een

tu i nfeest van.
Barbecue
Rond model met pijp.
Hoogte 1,20 m, 0 40 cm.
Rooster verstelbaar in
4 standen,
van: 52,50 O
voor: O f

Houtskool
Optima Grill. Zak van
4 kg.
van: 8,95 Z -7 r
voor: O// O

|P

Fam. j. Huitirk, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617

Aanbiedingen do, vrij, zat 21, 22, 23 mei

VRIJDAG

MARKT

AANBIEDING

Hollandse
aardbeien

2 dozen
3,50

MAANDAG
25 mei

nieuwe oogst
gek. bieten

500 gram
2,50

DINSDAG
26 mei

geschrapte
worteltjes
500 gram

0,95

WOENSDAG
27 mei

panklare
rode kool
500 gram

0,75
Het meest gesorteerd in verse rauwkost, ca. 10 soorten

-^-^— dagelijks in voorraad. ^^^^^-^^^—

Brood daar zit wat in,
maar dan natuurlijk brood
van de man die zelf bakt.
En dat proeft U.

AANBIEDING:

Weekendtaartje van er
Zeeuwse cake V00r
Krenten of
rozijnenbrood van 4,10 V00r

NATUURLIJK BIJ:

WARME BAKKER

iPLAAT
TELEFOON 1373

NNIND/V1OLENB/1KKERS

6,25
3,00

3,50

BAKT HET VOOR U

Op zaterdag
23 mei bestaat onze slagerij

daarom is het feest bij ons
Wij willen u daarvan mee laten

profiteren door extra
scherpe aanbiedingen. JAAR

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Hamlappen
1 kilo

Haas-rib
karbonades
1 kilo

Krabbetjes
1 kilo

9.25

9,25

2,00
WEEKEND AANBIEDING

Hamburgers

3 halen

Snitzeis

5 halen

2 betalen

4 betalen

DONDERDAG BIEFSTUKDAG

Sïfstuk

^3woon lekker

250 gram 6,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Leverworst
500 gram 2,00

Gebraden gehakt *
200 gram l f

MARKTAANBIEDING

Schouderkarbonades

1 kilo

Bami + nasi
1 kilo 6,25

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst
1 kilo Wf

Grove verse wor
1 kilo

Speklapjes
1 kilo

Varkenslapjes
magere, 1 kilo

\W

7,25
6,95

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. gehakt «•
1 kilo Uf

Runder gehakt p nr
1 kilo DfïJü

Gelderse schijven
per stuk 1,00

/

DORPS-
STRAAT 32

VORDEN

TEL. 1470

Gazon-
sproeier
Verstelbare Meinor zwenk-
sproeier met sproei-oppervlak
van maximaal 10 O £
20x11 m. nu-. IY/YO

Tuinslang
Zebra, geel/zwart Op rollen
van 15, 20 en 25 meter.

Prijs per meter: \J// O

Prijzeiï zijn inclusief BTW en
geldig tot en met 30 mei. .

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

met
Televisie

reparaties
- - direc»

i naar

uw vakman
van vertrouwen

l l K <) <) P D J <• R O l l G R O l N l \ \ K W I \ K I I

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE - VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 03750-13813
Dorpsstraat 8

Vorder Tel. 05752-1000

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat de gemeenteraad van Vorden in zijn vergade-
ring van 31 maart 1987 heeft vastgesteld de Procedure
verordening bestuurscompensatie.

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging. De verordening ligt voor eenie-
der gedurende een termijn van drie maanden ter secre-
tarie, afdeling AlgemeneZaken ter lezing en istegen be-
taling der kosten algemeen verkrijgbaar.

Vorden, 21 mei 1987.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
De secretaris, Mr. A.H.B. v. Vleuten.
De burgemeester, Mr. M. Vunderink.

— brillen - oogmeting
— contactlensaanpassing

alle contactlens-benodigdheden
en vloeistoffen

juwelier
siemerink

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

Woensdagsmiddag geopend.



Wij geven u dankbaar en blij
kennis van de geboorte van ons
zoontje en broertje
EMMANUEL JEAN LOUIS

Wij noemen hem

EMMANUEL
GEORGES-PAUL PETITJEAN
HENNY PETITJEAN-

REGELINK
Gérard

5 mei 1987
87Fg.St:Nicolas,
21200 Beaune, Frankrijk

Voor de vele gelukwensen die
wij bij ons 40-jarig huwelijk op
9 mei hebben ontvangen, het-
zij door kaarten of bloemen of
in welke vorm dan ook, zeggen
wij namens onze kinderen en
kleinkinderen hartelijk dank.

H.WENTINK
F.WENTINK-

HUURNEMAN

Kieftendorp 15
7255 MG Hengelo Gld.

Vrijdag 29 mei GESLOTEN.
SCHOENMAKERIJ VISSER

Wij zoeken een goed tehuis
voor onze 3 schatten van
katten (6 weken oud).
FAM. COLENBRANDER
Het Hoge 64, tel. 2297.

Te koop gevraagd: oude
voorwerpen e.d. m.b.t. de
Acht-kastelen om en rond Vor-
den.
Brieven onder nr. 8-1
Bureau Contact, Vorden.

Jong Gelre. Zaterdag 23 mei
buitensportdag in Aalten.
Vertrek 8.30 uur vanaf het
Dorpscentrum.

Te koop of te huur gevraagd:
een rustig gelegen huis met
grote tuin in of rond Vorden.
Tel. 05752-1332.

Bikinitijd nadert. Malsovit-af-
slankbrood zorgt voor Uw lijn.
Malsovit wordt ambachtelijk
voor U gebakken door:

DE TUINEN VAN
DE WIERSSE, VORDEN
open op
do. 28 mei - Hemelvaart;
zo. 7 en ma. 8 juni - Pinksteren,
10.00 tot 1 8.00 uur.

Entree f 4,- p.p.
GRATIS PARKEREN.

Te koop. Nissan Stanza 16
G l met LPG, metalic blauw +
trekhaak. APK gekeurd t/m
maart 1988. Bouwj. 1982.
Kmstand 8900, nieuwe ban-
den. Vraagprijs f 9950,-
H. KOETSIER,
Singel 24, Hengelo G ld.
Tel. 2298.

Zwem- en Polover. Vorden '64
houdt4juN haar jaarlijkse
"PRETTY MARKT"
Heeft u nog spullen op te rui-
men? Bel 2668. Wij komen het
halen.

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

Voor uw bloementuin: alle
soorten perkplanten, ge-
raniums, hang-fuchsia's,
stam. Tomaten- en papri-
kaplanten, chrysanten-
stekken enz.
Kwekerij HENDRIKS,
Uilenesterstraat 15,
Keijenborg, tel. 05753-1395

Ik heb voor u nog goeie harde
eiken bielzen te koop. Uitzoe-
ken maar.
Te gebruiken voor hoekpalen,
tuin etc. etc. Op de boter en
kaasboerderij
,,'N IBINK",
Arfmanssteeg 1, Ruurlo.
JanZoeteman J r.

HENDRIK-JAN BEERNING \
en <j

JACINTHA GIESEN
«

graan trouwen op woensdag 27 mei a.s. om
14.00 uur in het gemeentehuis te Vorden. t

\
Gelegenheid tot feliciteren van 16.00 tot
18.00 uur in Bodega 't Pantoffeitje.
Dorpsstraat 34 te Vorden. <,

Mei 1987
Ons adres is: \
Hoetinkhof227, 7251 WN Vorden. ^

^*^+~+~+^ +*T+»+^^+«~«+***~*+**.+J$

In plaats van kaarten.

Op zaterdag 30 mei a.s. hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 40-jarig
huwelijk te vieren.

D. BARGEMAN
en

G.H. BARGEMAN-RUITERKAMP

Receptie van 15.30-17.00 uur in zaal
"DeHerberg", Dorpsstraat 10 te Vorden.

7251LB Vorden, mei 1987
Ruurloseweg 53.

Na drie maanden werden wij wederom getroffen, en nu
is van ons heengegaan, onze lieve zuster, schoonzuster
en tante

JO BIJENHOF
echtgenote van J. Maks

op de leeftijd van 62 jaar.

Vorden: A. Bijenhof-ter Beest
Vorden: DJ. Bijenhof

G. Bijenhof-Breuker
Vorden: A. Bijenhof

Waddingsveen: M. Hakkebroek-Bijenhof
L. Hakkebroek

Vorden: G. Bijenhof
G. Bijenhof-Aalderink.

14 mei 1987
Apeldoornselaan 236
2573 LV 's-Gravenhage.

Dinsdag 26 mei hopen wij met onze
kinderen, klein- en achterkleinkinderen
ons 50-jarig huwelijk te herdenken

G. HELLEWEGEN
H J. HELLEWEGEN-NENGERMAN

Gelegenheid tot feliciteren van 15.30 tot
1 7.00 uur in zaal „De Herberg ",
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, mei 1987
H et Hoge 12.

Zeskampleden
opgelet!

De leden van deZeskampploeg worden
verzocht

Donderdag 21 mei 19.00 uur aanwezig
te zijn bij drukkerij Weevers.

Betreffende Zeskamp Wanroy,
2e Pinksterdag. Recreatiecentrum
"De Bergen".

Huisgenoten, belangstellenden en supporters,
die mee willen om onze ploeg te vergezellen
kunnen zich opgeven bij L.G. Weevers,
Nieuwstad 12, tel. 1404.

Vertrek Vorden per bus 9.00 uur
Aanvang spelen 11.00 uur
Sluiting spelen plm. 1 7.00 uur
Terug in Vorden plm. 20.00 uur

Buskosten f 15,- p.p.
Kinderen beneden 14 jaar f 10,- p.p.
(Bassie en Adriaan zijn ook aanwezig).

De Zutphense begrafenis Stichting
Anno 1870
Lievevrouwestraat 12-14, Zutphen.
Telefoon 057 50-12931

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

Gevraagd:

POMPBEDIENDE
PART-TIME

G. WEULEN KRANENBARG
EN ZN. B.V.-VORDEN
TELEFOON 05752-1217 of 1811

DEZE PULLOVER MET EEN MOOI DESSIN
IS SLECHTS ÉÉN VOORBEELD UIT ONZE
BREDE KOLLEKTIE PULLOVERS 149,-

Uisseï
^« •̂̂ ^^^ ™

burg. galleestraat 3 - vorden

Dat 't goed is
staat voorop,

het voordeel is'
meegenomen!

VOOR HETWEEKENDRECEPT:

Varkensfrikandeau
500 gram

MAANDAG:

Speklappen Pkg 6,98
DINSDAG:

Verse worst 500 gr. 4,98
WOENSDAG:

Gehakt 500 gr
Delfter-
pfanne

100 gram

1,95

TIP VOOR DE BOTERHAM:
UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Ontbijtspek
1 50 gram

Leverworst
fijne, aan stuk, 250 gr.

VLOGMAN
ZUTPHENSEWEG 16, VORDEN

TELEFOON 05752-1321

Zaterdag 23 mei 1987

SLOTBAL
voetbalvereniging "Vordentt

in bar-bodega 't Pantoffeltje.
Aanvang 20.30 uur.
Huldiging: „Elftal van het jaar" en „Sportiefste
elftal van het jaar".
Conferences: G ait uut 't Klooster.
Muziek: Wheels.
Organisatie: „Activiteiten Commissie v.v. Vorden"

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

Gevraagd: jongens en meis-
jes v.a. 15 jaar, die op afroep
folders kunnen bezorgen (huis
aan huis).
Schriftelijke reacties aan:
MEDIA EXPRESSE
Postbus 49
7260 AA Ruurlo

Bouw en Houtbond FNV

vakantie verzilvering
op maandag 25 mei van
19.00-21.00 uur in zaal
"De Herberg"
Op dinsdag 26 mei van
19.00-21.00 uur in
zaal Schoenaker.

Voor RBS laatste tegoed staat, en
voorde schildersVTU formulier
meebrengen.

De PV, Het Hoge 16.

HELPEN
RODE KRUIS

Zondag 31 mei grote bin-
goavond bij café d'n Olde
Kriet te Wichmond.
Er zijn prachtige prijzen te
winnen.
Aanvang 1 9.30 uur.
Tel. 05754-285.

3 dagen lang

Heren sandaal
met dichte neus
in bruin en grijs
normaal 69,95
nu 59,-
Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Telefoon 05752-1432



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

Burg Gallcestraat 60

7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637

7251

fons Jansen ee°
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

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

RELLI
HET BESTE VOOR U EN UW BED

KWALITEITSMATRASSEN
SCHUIMRUBBER - BULTEX - POLYETHER

Porelcix
LATTENVERINGEN
VAST OF VERSTELBAAR
LAAT U VAKKUNDIG ADVISEREN DOOR:

interieuradviseur

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

Zoveel goeds
in één brood:

Rogge
en Tarwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
enSesamzaad

t winkeltje in brood en banket

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

Rode Kruis:
een continue stroom
van hulp
Dag in, dag uit wordt het Rode Kruis
geconfronteerd met verzoeken om
hulp. Niet alleen hulp op grote schaal
en ver van hier, maar ook kleinschali-
ge hulp, "om de hoek", in eigen land.
Hulp aan zieken, bejaarden, gehandi-
capten, eenzamen en vele anderen die
op een of andere maniereen helpende
hand kunnen gebruiken.
Voor deze kleinschalige hulp in eigen
land kan het Rode Kruis rekenen op
tienduizenden deskundige medewer-
kers. Het is hun inzet die het uitvoe-
ren van de Rode Kruis-taken mogelijk
maakt: het vrijwillige welfarewerk, de

vakantieprojekten voor zieken, be-
jaarden en gehandicapte mensen, het
sociaal vervoer voor gehandicapten,
de hulpposten langs de wegen, de tele-
fooncirkels, de bloedtransfusiediens-
ten, het jeugd- en jongerenprogram-
ma, de eerste hulpverlening bij mani-
festaties en evenementen, de inzet bij
rampen in eigen land, de thuiszorg, de
radio-medische dienst.
Al deze vormen van hulpverlening
kosten geld. Daarom vraagt het Rode
Kruis ieder jaar of het ook kan reke-
nen op de goedgeefsheid van de Ne-
derlandse bevolking, op U. Omdat U
het bent, die het uitvoeren van de Ro-
de Kruis-taken financieel mogelijk
maakt. Eind mei, beginjuni vragen wij
weer om Uw hulp, tijdens onze jaar-
lijkse inzamelingscampagne.

HELPEN
RODE KRUIS

DEN HAAG ORO 6868

loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

Ik sta op eigen benen.

En de Rabobank staat achter me.
Jongerenwijzer. Bromfietsverzekering. Autoverzekering. Persoonlijke lening. Studentenverzekering.
Zilvervloot. Reisverzekering. Woonspaarplan. Betaal- en Eurocheques. Inboedelverzekering. Sparen.
Automatisch betalen. Startplan. Verhuizen. Jongerenvakanties. Betaal rekening.

Rabobank S
geld en goede raad

11

UITNODIGING
AAN DE VORDENSE JEUGD IN DE LEEFTIJDSGROEPEN 3-6 EN 7-14 JAAR

In verband met het 25-jarig bestaan van de
NEDAC-SORBO GROEP heeft de direktie van de N.S.G.
besloten de Vordense jeugd in deze feestelijke
gebeurtenis te betrekken. De direktie nodigt
alle kinderen in de leeftijdsgroepen: 3-6 en 7-14 jaar
uit voor het:

IliliN ATION AAL NEDAC-

23 MEI: 10.00-1 5.00 uur
24 MEI: 9.00-1 5.00 uur

PLAATS VAN HANDELING:
Gemeentelijk Sportpark, Oude Zutphenseweg, Vorden

INTERNATIONAAL
NEDAC SORBO

JEUGDVOETBALTOERNOOI

WAARDEBON

Tegen inlevering van deze bon op een van de
toernooidagen ontvang je een geschenk.
NAAM: :
ADRES: VORDEN
LEEFTIJD:

J



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 21 mei 1987

49e jaargang n r. 7

Geranium- en perkplantenmarkt Slotbal
V.V. "Vorden"
De aktiviteitencommissie van de
voetbalver. "Vorden" organiseert za-
terdagavond in bar-bodega 't Pantof-
feltje het traditionele slotbal.
Tijdens deze feestelijke bijeenkomst
zal het elftal van het jaar, alsmede het
sportiefste elftal bekend gemaakt
worden. Gait uut 't Klooster verzorgd
deze avond de conferences, terwijl
"Wheels" de muziek voor haar reke-
ning neemt. (Zie advertentie).

Jong Gelre

Ondanks het slechte weer en de minder goede weersvooruitzichten was er toch nog een redehjke belang-
stelling op de traditionele Geranium en Perkplantenmarkt afgelopen woensdag. Deze markt was georga-
niseerd door de plaatselijke bloemisten in samenwerking met de Kon. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde.

De afdeling Vorden van Jong Gelre
zal zaterdag 23 mei met niet minder
dan 5 teams meedoen aan de jaarlijkse
provinciale sportdag die dit jaar in Aal-
ten gehouden zal worden. Vorden
neemt deel met een handbalteam,
volleybalteam, twee teams touwtrek-
ken en een voetbalteam.

Aktie "Cercimarante"
gestart
Met de verkoop van tweede-hands
boeken en van planten bij de kas van
de LAS aan de Nieuwstad is de aktie
"Cercimarante" van start gegaan.
Bij mooi droog weer was het vrijdag 8
mei j.l. tussen 4 en 6 uur gezellig druk
bij de kraampjes en de kas. Leerkrach-
ten en leerlingen waren daar druk
bezig met het helpen uitzoeken van
plantjes en bij de verkoop van hapjes.
De aktie gaat uit van drie Vordense
scholen en is bestemd voor een ge-
handicaptenverblijf in Portugal. Op
de Chr. basisschool "Het Hoge" en de
Chr. LHNO „'t Beeckland" zijn de
voorbereidingen al in volle gang voor
een grootse braderie/rommelmarkt
op vrijdag 12 juni a.s.

Henk de Jonge wil
Gelderse Voetbalschool ogrichten
Henk de Jonge, jeugdmanager van de voetbalvereniging "Vorden" is helemaal niet te spreken over de
wijze waarop de betaalde clubs hier in de regio scouten. "Er wordt puur egoistisch gescout, de betaal- ActfldciCht VOOr
de clubs denken alleen maar aan zich zelf. Ik heb dan ook na rijp overleg besloten om gezamenlijk met
anderen inhoud te geven aan de Stichting Gelderse Voetbalschool. Wat Joj^i Cruyffdoet vind ik Straling en
prachtig, maar let op mijn woorden: "Cruyff heeft de poen maar de AchterhoWgaat het doen", aldus radioactiviteit
Henk de Jonge.

Hoe ziet hij deze Voetbalschool?
Henk de Jonge: "Laat ik voorop stel-
len dat de oprichting van deze school
zeer zeker tot stand moet komen in
samenwerking met de KNVB afdeling
Gelderland. Bij veel amateurclubs
traint de jeugd twee keer per week.
Verhoging van het aantal trainingsu-
ren is vaak niet mogelijk. Gebrek aan
akkomqdatie, trainingsfaciliteiten,
geld e.dl
Voor spelers met talent is twee keer
trainen dan ook te weinig. Deze spe-
lers moeten de gelegenheid krijgen
via de Voetbalschool hun talenten ver-

der de ontplooien. Gewoon bij de ei-
gen club de training volgen en daar-
naast een gerichte training op de voet-
balschool. Reken erop dat de clubs er
zelf profijt van hebben.
Nu stel ik mij wel voor dat de spelers
aan bepaalde eisen moeten voldoen.
Een soort toelatingsexamen. Er zijn
genoeg oud-voetballers die tegen een
geringe onkostenvergoeding hun me-
dewerking willen verlenen", zo zegt
de Jonge.

Kostenplaatje
"Vanzelfsprekend zijn er financiële
middelen nodig om een voetbal-
school van de grond te krijgen. De
jeugdspelers zelf zullen een kleine bij-
drage moeten leveren. Ik denk aan
100 tot 150 gulden op jaarbasis. Ver-
volgens dient de KNVB een financiële
aanzet te geven. Een akkomodatie is
er al. (De afdeling Gelderland heeft in
Zutphen een eigen sportcomplex).
Daarnaast moet het bedrijfsleven be-
naderd worden", zo zegt Henk de Jon-
ge.
Zo links en rechts heeft hij al een visje
uitgegooid om te weten te komen hoe

men tegen zijn ideeën aankijkt. 'Tot
op heden bijzonder positieve reakties.
Er dient nu een commissie samenge-
steld te worden. Alle amateurclubs
moeten officieel benaderd worden. Ik
denk niet dat de school er dit jaar al zal
komen. Een beetje te kort dag. Wel
heb ik goeie hoop voor de aanvang
van het seizoen 1988-89.

Betere regeling
Verder moet het natuurlijk niet zo zijn
dat de betaalde clubs gaan denken,
prachtig zo'n Voetbalschool, de "door-
gebroken" talenten pikken wij wel
even in.

Waarschijnlijk is dit laatste niet te ver-
mijden, maar de betaalde clubs zullen
dan wel met meer geld op de proppen
moeten komen dan de huidige rege-
ling van 5000 gulden.
De bedragen vloeien dan weer in de
kas van de amateurclubs die de gelden
op hun beurt weer voor het jeugdvoet-
bal beschikbaar moeten houden", al-
dus Henk de Jonge. Hij hoopt op deze
wijze een stimulans aan het jeugd-
voetbal te geven.

Onder goede weersomstandigheden is de 20e editie van de Vordense avondvierdaagse van start gegaan.
Zoals te doen gebruikehjk ook dit jaar weer dank/ij de inspanningen van de gymnastiekvereniging Sparta.
Het deelnemersveld is wat kleiner dan andere jaren. In totaal gingen er maandagavond 548 wandelaars
van start. Deze kwamen volop aan hun trekken want de heer van Zeeburg had prachtige wegen, paden en
lanen uitgezocht zodat de wandelaars volop van het natuurschoon rondom Vorden konden genieten.

Maandagavond trokken de wandelaar
de "stoute" schoenen richting Gal-
gengoor aan. Dinsdagavond werd de
omgeving van Warkèn met een be-
zoek vereerd. Voorzover bekend nog
geen uitvallers. Donderdag eindigdt
de vierdaagse. Dan wordt vanaf de
school op het het Hoge met de intocht
begonnen.
Vanaf het Hoge gaat de stoet met on-
der meer de medewerking van de
plaatselijke muziekkorpsen "Concor-
dia" en "Sursum Corda", rechts af
Storm van 's Gravenzandestraat; r.a.
Hertog Karel van Gelreweg; l.a. Dr.

Lulofsweg; r.a. Zutphenseweg; l.a. In-
sulindelaan; l.a. Kerkstraat. Daarna
zal de stoet bij de dorpsschool worden
"ontbonden" en kunnen de wande-
laars de bloemen (die zij ongetwijfeld
bij aankomst zullen krijgen) op het
water zetten.

Geslaagd
Sandra Öonk en Kim de Heus zijn
geslaagd voor het A-diploma Hafa
opleiding muziekschool. Beiden zijn
lid van de muziekvereniging "Concor-
dia".

Avondfïetsvierdaagse
"Achtkastelenru'ders"
De VRTC "De Achtkastelenrijders"
houdt van l juni tot en met 4juni voor
de 8e keer een Avondfïetsvierdaagse.
Men kan kiezen uit de afstanden 20 en
35 km. De routes gaan maandag rich-
ting Leesten-Almen; dinsdag 't Zelle
Hengelo; woensdag Delden-Baak en
donderdag Wildenborch-Barchem.
Men kan maandag l juni inschrijven
bij café-rest. "De Herberg". De start is
elke avond.

Straling en radioactiviteit. We hebben
er allemaal mee te maken. Van nature
komt het in gesteenten voor. In de
muur van uw huis. In de lucht. In ons
voedsel. En zelfs in ons eigen lichaam.
Eigenlijk overal dus en daar valt op
zich maar weinig aan te doen.
Maar we passen straling ook kunstma-
tig toe. Denk maar aan de ziekenhui-
zen (doorlichten) en aan kerncentra-
les. En ook in de industrie, het onder-
zoek en de landbouw maken we er
nuttig gebruik van.
Maar aan de toepassing van straling
kunnen ook nadelen kleyen. Dat
heeft Tsjernobyl ons vorig jaar ge-
leerd. Met iedere toepassing van stra-
ling moeten we dus voorzichtig om-
gaan. Want wie bijvoorbeeld te veel
straling ontvangt loopt een groter risi-
co op kanker en op erfelijke afwijkin-
gen.
Omdat nog steeds veel Nederlanders
met allerlei vragen over straling zit-
ten, besloot de regering om voorlich-
ting te geven over straling en radioac-
tief afval. Verschillende organisaties,
dus niet alleen de overheid, vertellen
wat zij met straling te maken hebben
en hoe ze daarover denken.
Een zo objectief mogelijke voorlich-
ting dus. Bij de postkantoren en bi-
bliotheken ligt daarom een (postbus
51) brochure met feiten en meningen
over straling en radioactiviteit. Gratis
en voor iedereen beschikbaar.
Voor wie nog meer wil weten over
straling en radioactiviteit is er een spe-
ciaal Info-pakket gemaakt. Wat u
daarin vindt? Basisinformatie, om te
beginnen. Allerlei interessant feiten-
materiaal. Uitgebreider dan de Post-
bus 5I-Brochure. Begrijpelijk en goed
leesbaar geschreven.
Plus een overzicht van de ideeën en
standpunten van overheid, politieke
partijen, milieuorganisaties, elektrici-
teitsproducenten, geneeskunde, indu-
strie en landbouw. Overzichtelijk en
helder gepresenteerd. Bent u geïnte-
resseerd en wilt u dit rijkgeïllustreerde
Info-pakket (144 pagina's, f7,50) ont-
vangen? stuur dan een briefkaart met
uw naam en adres naar: Ministerie
van VROM, Bureau Beheer en Distri-
butie, Postbus 20951, 2500 EZ Den
Haag. Vermeld: "Info-pakket Stra-
ling". U krijgt het pakket (plus een ac-
ceptgirokaart) dan zo snel mogelijk
toegezonden.

Verschijning Contact
in verband met Feestdagen
Week 22 - Editie Ruurlo en Vorden:

Copy uiterlijk maandag 25 mei 9.00 uur.
26 mei op de post, verschijning 27 mei.

- Editie Warnsveld en Hengelo:
Copy uiterlijk 27 mei 9.00 uur.
29 mei op de post,
verschijning 2 juni.

Commissie heeft veel waardering
voor Stichting "Lindesche Molen"
De meerderheid van de commissie Algemeen Bestuur adviseerde het
college om zowel voor 1987 als voor 1988 een subsidie van 1500 gul-
den toe te kennen, waarmee de Stichting "Lindesche Molen" met de
voorbereidingskosten uit de voeten moet kunnen. De Stichting wil de
molen namelijk in stand houden en heeft daarvoor 2 ton nodig.
Burgemeester Vunderink lichtte toe
dat het college ervan uitgaat dat over
twee jaar de resauratie aangepakt kan
worden. Bij deze restauratie zal de ge-
meente ook over de brug moeten ko-
men, maar deze gelden kunnen weer
via de overheid teruggekregen wor-
den.
Het college heeft overigens aan de
tweemalige subsidie van 1500 gulden
wel de voorwaarde verbonden dat de
Stichting zelf via publiekgerichte ak-
ties 3000 gulden op tafel moet leggen.
De heer W. Voortman (PvdA) week af

van het meerderheidsstandpunt van
de commissie. Hij had geen bezwaar
tegen de 1500 gulden voor 1987 maar
wilde voor 1988 één en ander afwegen
in het kader van de meerjarenbegro-
ting. Mevr. Aartsen (CDA) en de heer
H. Tjoonk (WD) wilden toch wel
meer zekerheid voor de Stichting
voor 1988, temeer daar het jaar 1987 al
weer bijna voor de helft voorbij is.
Over één ding was de commissie het
unaniem eens. Het zou jammer zijn
wanneer de Lindesche Molen verlo-
ren zou gaan!

Haal snel een fee.

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

Commissie Algemeen Bestuur
schrikt zich rot van bedrag voor de
verbouwing van het Koetshuis
De commissie Algemeen Bestuur is zich dinsdagavond rot geschrok-
ken van het voorstel van het college om 52.000 gulden te voteren voor
een voorbereidingskrediet voor de verbouwing van het koetshuis. De
verbouwing op zich zal zo'n 240.000 gulden gaan kosten.
"Voor een dergelijk bedrag kun je wel
een nieuw pand zetten, voor mij is dit
een volslagen verrassing, waarover we
in de raad van volgende week nog
geen besluit kunnen nemen", zo rea-
geerde de heer W. Voortman (PvdA).

De heer H. Tjoonk (WD) had ook zo
zijn bedenkingen tegen de genoemde
bedragen. "Het voorbereidingskre-
diet van 52.000 gulden is 20 procent
van de bouwsom. Is dat niet abnor-
maal uit de voegen getrokken? Wan-
neer de bouwkosten straks uit de hand

mochten.lopen en het wordt zo'n half
miljoen, ja dan is 52.000 gulden maar
tien procent", aldus de heer Tjoonk.
Mevr. Aartsen (CDA) sprak eveneens
van een "rauw op het dak gevallen"
voorstel. "Achter het voorstel zit geen
achtergrond", zo sprak zij. Burg. Vun-
derink zei het college te zullen advise-
ren het voorstel terug te nemen en het
bij de behandeling van de meerjaren-
begroting weer te presenteren met
daarbij aan de commissie en raad
meer informatie over de voorgeno-
men verbouwing.

Mevrouw Halfman:

'Ik deed iets in opdracht
van de gemeente"
De commissie Algemeen Bestuur adviseerde het college dinsdaga-
vond om het beroepschrift van mevr. G.H. Halfman tegen een opge-
legde herplantplicht voor 42 eiken langs de Zomervreugdweg onge-
grond te verlaren. De commissie schaarde zich achter het advies van
de commissie voor beroep en bezwaarschriften dat tot de konklusie
was gekomen dat het wel degelijk om het kappen van bomen ging en
niet zoals mevr. Half man beweerde dat het ging om het verwijderen
van slaghout.
Tijdens deze vergadering trok mevr.
Halfman fel tegen de commissie van
leer. "Diverse soorten "misdaden"
zoals het vuil maken van stoepen door
honden, het niet wegruimen van
sneeuw van de trottoirs, dat wordt al-
lemaal niet bestraft en ik krijg een be-
keuring omdat ik iets deed in opdracht
van de gemeente. De gemeente heeft
mij geschreven dat ik moest zorgen
dat het slaghout ten behoeve van de
overname van de weg, verdwijnen
moest. Ik geef dan ook beslist niet toe
dat ik bomen gekapt heb, het was slag-
hout zo hield zij vol.

Hoewel de heren W. Voortman (Pv-
dA) en H. Tjoonk (VVD) toch wel
mee konden voelen met mevr. Half-
man vonden zij wel dat het beroep-
schrift ongegrond moest worden ver-
klaard.
De heerTjoonk kon echter niet begrij-
pen dat de gemeente steeds over 42 ei-
ken had gesproken en dat nu door de
commissie beroep en bezwaarschrif-
ten is gekonstateerd dat er ook berken
zouden zijn gekapt. "Ik ga voor de
raadsvergadering van dinsdag aan-
staande beslist even kijken", zo sprak
de heer Tjoonk.



Komend weekend Internationaal
Nedac-Sorbo jubileum
jeugdvoetbaltoernooi

Voorste rij v.l.n.r.: Ronald Visser, Wilco Schouten, Stefan v. Beek, Juanito Jansen, Dirk-Jan Rouwenhorst, Brian Scharrenberg,
Peter Gombert, Sandor Verkijk. Achterste rij v.l.n.r.: Ben Wentink (leider), Ap Spies (trainer), Pim van Zeeburg, Rob Enzerinck,
Frank v. Zeeburg, Jelle Klein Kranenburg, Michel Wagenvoort, Huberto Eijkelkamp, Harold Nijenhuis.

Zaterdag 23 en zondag 24 mei wordt er op de velden van de voetbalvereniging "Vorden" een groot interna-
tionaal toernooi voor C-junioren gehouden. Gerenommeerde clubs als Ajax, Feyenoord, Borussia Mön-
chen Gladbach, Schalke en Anderlecht vaardigen hun sterkste team in de/e leeftijdsklasse af.Tegen deze
ploegen zal het selektieteam van de KNVB afdeling Gelderland en de organiserende vereniging "Vorden"
het op moeten nemen.

Geen eenvoudige zaak want wie zich
het internationale toernooi van vorig
jaar nog voor de geest kan halen, weet
dat het bij dit soort clubs in de leeftijd
van 13/14 jaar wemelt van de talenten.
Zo is bijvoorbeeld bij Ajax Jordy
CruyfT van de partij. Of hij ooit in de
voetsporen van zijn beroemde vader
zal treden, zal de toekomst uitwijzen.
Hij is echter één van de jonge veelbe-
lovende spelers die Ajax jaar in jaar uit
voortbrengt.
Bij de buitenlandse clubs komen
eveneens spelertjes op de grasmat
waarvan de clubleiding hoopt dat de-
zejongens binnen niet al te lange tijd
naar de absolute top in hun eigen land
zullen doorstoten.

Zilveren jubileum Nedac-Sorbo
De voetbalvereniging "Vorden" en
dan metnamejeugdmanagerHenkde
Jonge prijst zich bijzonder gelukkig
dat de Nedac-Sorbo Groep in Vorden
dit evenement in het kader van het 25-
jarig bestaan van dit bedrijf wil spon-
soren.
"Je kunt inderdaad zeggen dat wij
daardoor bevoorrecht zijn. Wij zijn de
direktie van Sorbo dan ook zeer er-
kentelijk dat zij ons dit mogelijk
maakt".
Zo iets gaat natuurlijk niet vanzelf. Je
bent als vereniging "Vorden" dan ook
wel verplicht de "zaakjes" het komen-

de weekend goed voor elkaar te heb-
ben. Waar ik mij wel een beetje voor
schaam is dat de akkomodatie (kanti-
ne) te wensen overlaat. Onze vereni-
ging wacht al een paar jaar op een
bouwvergunning. Geld voor een
nieuwe akkomodatie is bij "Vorden"
aanwezig. De gemeente schijnt inza-
ke het bungalowprojekt nog steeds
geen beslissing te kunnen nemen.
Jammer, zo zegt Henk de Jonge.

Stimulans
Toch is hij van mening dat de ama-
teurclubs zelf ook best meer initiatie-
ven aan de dag kunnen leggen om via
plaatselijke sponsors dit soort evene-
menten mogelijk te maken.
"Bij Vorden hebben we gemerkt dat
het ontwikkelen van aktiviteiten op de
jeugd een positieve invloed heeft. Wij
hebben het afgelopen jaar 30 nieuwe
jeugdleden kunnen boeken. Bij "Vor-
den" zijn we dan ook op alle fronten
bezig om het voetbaltalent op een
waardige manier op te vangen en te
begeleiden. Dus niet alleen via dit
soort toernooien maar door ons
jeugdbeleid", aldus de Jonge.

Programma
Het programma voor zaterdag 23 mei
begint 's morgens met de aankomst
van de deelnemende clubs. .Daarna

zal de muziekvereniging "Sursum
Corda" een optreden verzorgen, ge-
volgd door het spelen van de volkslie-
deren.
Daarna vindt de officiële opening
plaats door de heer Jac. H. de Jong,
president-direkteur van de Nedac-
Sorbo GJ^P.
Dan wd^^er begonnen met het spe-
len van de wedstrijden Ajax -Borussia
Mönchen Gladbach en Feyenoord -
Schalke. De laatste wedstrijden op de-
ze zaterdag zijn na de middag.
Nadat sinters en begeleiders naar de
hotels a^vertrokken zal 's avonds
met het avondprogramma/diner in
Hotel Bakker worden begonnen.
Voor de jeugd een avond met verras-
singen.

Tweede dag
Zondag 24 mei wordt 's morgens be-
gonnen met de wedstrijden KNVB se-
lektieteam - Schalke en Borussia
Mönchen Gladbach-Vorden. Daarna
wordt een begin gemaakt met de laat-
ste wedstrijden van dit internationale
toernooi te weten Ajax - Feyenoord
en Schalke - Vorden.
's Middags is het einde van het toer-
nooi met aansluitend de prijsuitrei-
king door de heer Jac. H. de Jong,
waarna het muziekkorps "Concordia"
voor de winnaar het volkslied zal spe-
len.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

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

Gezellig
Ratti-jaarfeest
In zaal Schoenaker heeft de Ratti-fa-
milie met aanhang afgelopen zater-
dag-avond haar jaarlijkse feestavond
gehouden. Op deze avond werd ook
de uitslag van de verkiezing van de
sport vrouw, sportman, sportploeg van
het jaar bekend gemaakt.

Tot sportvrouw van het jaar werd dit-
maal gekozen mevr. Ans Bleumink
van de Eikenlaan. Sportman werd
Gerrit Lubbers. Dames 2 werd geko-
zen tot sportploeg van het jaar. Als
jeugdsportlid van het jaar tenslotte
werd Oscar Bleumink gekozen. Een
tweetal jeugdleden t.w. Oscar Over-
beek en Richard ten Pas kregen een
aanmoedigingsprijs.

Op deze avond werd door de activitei-
ten-commissie uitvoerig uitleg gege-
ven over de op zaterdag 6 juni te orga-.
niseren sponsorloop.

Onder het motto "Sjouw voor het
nieuwe clubgebouw" werden de spon-
sorformulieren uitgedeeld. Die spon-
sorloop op veld 2 te houden wordt
omlijst met muziek, barbecue enz.

Touwtrektoernooi
De wedstrijden werden gehouden te
Bussloo. Uitslagen vierde ronde van
de touwtrekcompetitie van gewest
Oost. Heren 640 kg A klasse: l.Eiber-
gen; 2. Heure; 3. Erichem; 4 Vorden
en Oosterwijk. Heren 640 B klasse: 1.
Olden Eibergen; 2. Noordijk 1; 3. Bi-
sons. Vorden op een 7e plaats. Jeugd:
l. Bekveld; 2. Bisons; 3. Heure; 4. Vor-
den.

Vordense polodames
uitgeschakeld
De dames van "Vorden '64" hebben
voor de officiële opening van het
zwembad "In de Dennen" alvast een
voorproefje genomen in het verwarm-
de water. De bekerwedstrijd tegen
Montferland eindigde in een 4-8 ne-
derlaag voor Vorden. Nadat de bezoe-
kers in de eerste periode op 0-2 waren

gekomen scoorde Antoinet Zeegers
tegen 1-2. In de tweede periode ver-
kleinde Grietje Wellerweerd bij de
stand 1-3 tot 2-3.
In de derde periode opnieuw een
spannende aangelegenheid, twee
fraaie doelpunten van G. rietje Weller-
weerd hield Vorden nog in de race 4-
5. In de laatste periode bleek Montfer-
land over meer konditie te beschikken
en werd de eindstand 4-8 bereikt.
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wij het feest, u krijgt de bloemen!

Deelnemende winkeliers, herkenbaar
aan het raambiljet.

Adverteren
in

Contact

Bel voor
informatie

05752

1404

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

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU

TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden.
Telefoon 2219

vakmanschap
is niet overal te koop.Toch kan de één niet zonder de ander.
Het tapijt is zo goed als de manier waarop het gelegd is.
Onderscheid is er en zal er altijd blijven.
Kies voor het beste tapijt en vóór de vakman. Uw meevaller is
dat u niet eens duurder uit bent!

dimension
"öp tapijttapijt
gegarandeerde
kwaliteit
van slaapkamer
tot suite

interieuradviseur

Hackforterweg 19, Wichmond.
Tel. 05754-517

GESLAAGD
GAUW EVEN BLOEMEN HALEN

U wil t 'n gewone gezellige
bruiloft vieren
misschien vooraf iets met eigen familie.

Wel in 'n sfeervolle omgeving zodat uw gasten
meteen al in de goede stemming zijn.

Met 'n perfekte bediening
airconditioned

Ook na de uitbreiding, knus, 'n tikje nostalgisch

Eigenlijk uniek voor deze omgeving,
voor de prijs hoeft u 't niet te laten.

NOTEERT U EVEN:
zaterdag 13 juni, aanvang 21.00 uur

dansavond
voor gezellige mensen

met het bekende orkest: De Grollico's. Entree
10,- p.p. incl. koffie en uitgebreid bittergarni-

tuur. Pers. Ver, clubs, reserveert u op tijd.

mtto

Pech of tegenslag
toch. maar even Dijkerman bellen

een bloemetje bestellen.

Voor de vierdaagse intocht
volop bloemen in voorraad.

BLOEMEN HOUDEN VAN MENSEN
DE VAKMANBLOEMIST

Zutphenseweg 5

dijkerman
Vorden Tel. 05752-1334

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

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

3,

cege-

Danckaerts-M odevakschool

T. Leuverink-Eijkelkamp
Deventerweg 135, 7203 AG Zutphen,
tel. 05750-16204

BIEDT LESMOGELIJKHEDEN
VOOR IEDEREEN
Voor beginners: patronen uitraderen, knippen en
naaien, kennis van stoffen en naaimachinegebruik, in
uw eigen tempo.
Voor gevorderden: de kneepjes van het vak! Gepaspoi-
leerde zakken, moeilijke kragen en wat u verder maar
leren wilt.
Patroontekenen: om uw eigen ideeën en ontwerpen
uit te kunnen voeren, maar ook om patronen te verande-
ren. Geheel naar EIGEN maten, dus passende patronen.
Opleiding tot costumiere en coupeuse: u leert alles
op het gebied van kleding maken: patroontekenen,
knippen, in elkaar zetten en afwerken, textielwarenken-
nis, proportieleer enz.
VRAAGT U - GEHEEL VRIJBLIJVEND - INFORMATIE.



VERSTANDIGE MENSEN KOPEN NU!
Grandioze Occasion Show van 14 t/m 23 mei

Wie voor de vakantie een betrouwbare auto zoekt, gaat
even kijken bij Autobedrijf Ruesink. Van 14 tot en met
23 mei kunt u kiezen uit 150 occasions in topkonditie.
U heeft nu de kans een 100% betrouwbare auto voor
een aantrekkelijke prijs te kopen. Plus naar keuze
gebruik te maken van een van de vijf voordeel
aanbiedingen.

1. Zonnedak gratis gemonteerd of
2. LPG- installatie voor de helft van de prijs of
3. Stereo radio met cassette, gratis gemonteerd of
4. 2 Jaar verzekerde garantie of
5. NU kopen en 1 november betalen*

* tot een maximum van 10.000.- gulden met wettelijke verplichte aanbetaling van 30%

BiïZÖNDÈRgAANBÜDÏNG

150 OCCASIONS IN TOPKONDITIE
hebben ca. 3000 km. gelopen.

Alle types Citroen en vele andere merken.
Een kleine greep uit onze kollektie.
3 Citroens CX benzine en diesel 1984-85

35 Citroens BX benzine7LPG en diesel 1982-86
13 Citroens GSA benzine en LPG 1980-85
40 Citroens Visa benzine en diesel 1979-86
6 Citroens Axel 11 en 12 1985-86

30 Citroens 2CV6 1981-86

Andere merken zoals

BMW 518 1985
BMW 315 LPG 1981
BMW 525 automaat 1980
Renault 18 stationcar! 981
Renault 11 GC 1983
Renault 11 GTD 1985
Renault 18 GL LPG 1985
Renault 4 1980

Renault 14 TS 1982
VWJetta diesel 1983
VW Golf diesel 1983
Mazda 323 1.3 1985
Skoda 130 L LPG 1985
FiatRitmo60L 1985
Opel Ascona 1.9 L 1979
Opel Kadet 1.6 D 1983
Toyota Carolla 13.5 X6 1986
enz. enz. enz.

RUESINK RUURLO HAAKSBERGEN rkamp 1 l Huutlo TH 05735-1753
• i Ha.ikshcmt'ii

OPEN HUIS

METAAJWARENEABRIEK
Toeleveringsbedrijf Eigen gereedschapmakerii

Op vrijdag 22 mei a.s. van 1 5.00 uur tot 19.00 uur houden wij

OPEN HUIS
ledere belangstellende is dan van harte welkom!

Tot ziens op 22 mei a.s.

METAA.LWARENFABRIEK

BV.

Toeleveringsbedrijf Eigen gereedschapmakeri)

Ruurloseweg 80a - 7255 MA HENGELO GLD.

Adverteren kost geld...
niet adverteren kost meer!

Tijdens de meimarkt van a.s. vrijdag grote actie met

WAARDEBONNEN
De actie begint om 8.30 uur. Waardebonnen te besteden op de markt.

De Vordense weekmarkt altijd een bezoek waard.

Dl VAlf WEIDE

SPECIALE AANBIEDINGEN
VOOR DE FEESTMARKT
Agratum, Salvia's, Begonia's
Vlijtig Liesje, Petunia's, Ferbena
Leeuwonbekken, Afrikanen 24 stuks voor11,75

Grastekoop.ini.
WEENK,
Schuttestraat 12, Vorden
Tel. 6659

Te koop: vroege koolplan-
ten, tomaten, courgette,
komkommer, augurken,
sla en andijvie planten en
jonge konijntjes, kleur-
dwerg.
KLEIN GELTINK
Schuttestraat 1, Vorden.
Tel. 05752-1498.

ECHJ FRANS... JE PROEFT T!
VOLGENS ORIGINEEL RECEPT, DOOR UW "ECHTE BAKKER".

Suiker Brioche

Echte Bakker
VAN ASSELT
ZUTPhtMSfWtG 18 VOROEN TU 1384

Spaar modern
en winstgevend met
een extra hoee rente.

* ' • ./•'•wTK^-t—7• • •• ar«y:
•;».

De nieuwe spaarcertificaten
van de bank met de S zijn een ideale
spaarvorm. Het zijn waardepapieren
op naam of niet op naam gesteld die
elk jaar vanzelf meer waard worden
en in het 5e en laatste jaar zelfs
83/4% rente opleveren!

De voordelen op een rijtje:
• elk jaar een hogere rente
• uw geld altijd vrij opneembaar,

zonder kosten
• op naam of niet op naam gesteld

(dus overdraagbaar)
• maximale looptijd 5 jaar
• gemiddelde rente over 5 jaar 6%
• er zijn certificaten van ƒ 1.000,—,

ƒ 5.000- en ƒ 10.000,-.

Zo werkt het Spaarcertificaat.

Looptijd

Ie |aar
2e jaar
3e)aai
4e jaar
Se jaar

Rente
percentage

3 ' /4%

4Ve%
6 %
7V,%
8 J/4%

/ 1-000,-

/ 1.032,50
ƒ 1.080.25
ƒ 1.145,07
ƒ 1.229,52
ƒ 1.337,10

ƒ 5.000-

ƒ5.162,50
ƒ5.401,27
ƒ5.725,35
ƒ6.147,59
ƒ 6.685,50

ƒ 10.000,-

ƒ 10.325,00
ƒ 10.802,53
ƒ 11.450,68
ƒ 12.295.17
ƒ 13.371,00

De nieuwe Spaarcertificaten
van de bank met de *

Centraal en Oostelijk Nederland
RAYON TWENTE ENSCHEDE Hoofdkantoor: Tromplaan 1 - Hogeland: Hogelandsingel 113 - Stadsveld:
Weth. Nijhuisstraat 164 - Deppenbroek: Rijnstraat 56 -
Wesselerbrink: Wesselernering 42 - 't Ribbelt: Faberstraat 14.
HENGELO Rayonkantoor: Drienerstraat 43 - Hengelose Es: J. Gossaertstraat 5. - Veldwijk: Twekkelerplein 40 -
Klein Driene: Schubertstraat 5 - Nijverheid: Geerdinksweg 2 - Winkelcentrum Hasselo: W. v. Otterloostraat 25.
OLDENZAAL Wilhelminastraat 25.

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



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

ledere eerste maandag van de maand,
Schrijfavond Amnesty International.

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

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

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

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

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

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

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

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

Woensdagavond oefenavond Knupduuks-
kes in het Pantoffeltje.

ledere donderdagmiddag repetitie Kinder-
dansgroep Achtkastelendansertjes in het
Dorpscentrum.

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

ledere donderdagavond bridgen in 't Pan-
toffeltje.

Vrijdag 's avonds repetitie Interchrist in de
Voorde.

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

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

ledere dinsdagavond Vordens dameskoor
repetitie.

VRTC elke dinsdagavond wegtraining.
VRTC elke donderdagavond sterrit.

MEI
18 t/m
21 A vond vierdaagse
20 Bijeenkomst Ned. Bond van

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

bij de Boggelaar

JUNI
l t/m
4 Avondfietsvierdaagse VRTC

De Achtkastelenrijders
4 Bejaardenkring
6 Muziekdag
9 Bejaardensoos Kranenburg

13 Openbare les Nutsblokfluitclub en
Melodica, Dorpscentrum

13 Buitentoneel Krato
18 Feestelijke ouderavond School 't Hoge

Dorpscentrum
18 Uitvoering MuziekscTiool in

het Dorpscentrum
20 Buitentoneel Krato
23 Jaarlijkse gezellige bijeenkomst

Soos Kranenburg
25 Feestelijke ouderavond School 't Hoge

Dorpscentrum
30 Reserve datum Buitentoneel Krato

JULI
3 Buurtfeest Deldense Buurtvereniging
4 Buurtfeest Deldense Buurtvereniging

P.V. Blauwkras
Wedvlucht Strombeek. H. Boesveld l,
5,10; J.A. Eulink 2,3,7; J J. van Gijs-
sel 4; B.H. van Londen 6; J.W. Bosvelt
8; J.J. van Gijssel 9.
Jeugdcompetitie: Ronny de Beus l, 3,
6; Annegeer Hilferink 2,4,5,10; Mar-
cel Nijhuis 7, 8,9.

Tennis V.TP.
De afgelopen week is de tweede helft
van de tenniscompetitie begonnen en
het V.T.P. heeft daarin goede resulta-
ten behaald. H ier volgen de uitslagen:
Woensdagmiddag jeugd: LTC l - Vor-
den l 4-6; Vorden 2 - De Schaek 19-1;
Tot nu toe hebben deze beide jeugd-
teamfc alle wedstrijden met ruime cij-
fers gewonnen.
Zaterdagcompetitie: 5e kl. gemengd
Vorden l -Tepci 2 5-0; 6e kl. gemengd
Vierhouten l -Vorden 2 2-3; 5e kl. her-
en Eerbeek 3 - Vorden 13-3; 4e kl. her-
en A (vet.) Vorden l - Kleimeppers l
1-5; jun. jongens A t/m i7jr. Eerbeek
l - Vorden l 2-4; jun. gemengd B t/m
14 jr. Vorden l - Wildbaan l 2-3.
Het gemengde team van Anneke Ho-
nig won vrij gemakkelijk met 5-0 van

Op 14 mei 1987 's morgens vond er een ongeval plaats op de stopkruising Baak-
seweg - Kruisdijk te Vorden. Een inwoner uit Scherpenzeel reed de kruising
over met zijn personenauto zonder voorrang te verlenen aan een bestuurster uit
Toldijk die over de Baakseweg reed. Beide voertuigen werden totaal vernield en
moesten worden afgesleept. De bestuurder en medeinzittende uit Scherpen-
zeel raakten gewond en zijn overgebracht naar het streekziekenhuis HetNieu-
we Spittaal te Warnsveld.

Op 14 mei 1987 werd in een tuin aan de Molenweg munitie aangetroffen. Het
een en ander is veiliggesteld en in afwachting van de komst van de Explosieven
Opruimingsdienst zal het bewaard worden in het groepsbureau der rijkspolitie
te Vorden.

Op 15 mei 1987 vond er op de T-kruising Industrieweg met de Ruurloseweg een
ongeval plaats met enkel materiële schade. Door het verkeerd nemen van de
scherpe bocht raakte de 2 personenauto's elkaar. Een personenauto diende te
worden afgesleept.

Wederom dankzij attente burgers werd de politie van Vorden in kennis gesteld
op 15 mei 1987 om 23.45 uur dat er een inbraak plaatsvond in een perceel aan de
Beatrixlaan. Ontvreemd werden diverse goederen waaronder TV en sieraden,
klok etc. Na een korte achtervolging werden de drie daders aangehouden. Ze
hadden de goederen nog in hun bezit en nog meer. Allen afkomstig uit Zutphen
werden ze ingesloten. Het onderzoek in deze duurt nog voort. De inbraak in
Vorden is rond. Tevens een inbraak in Ruurlo op dezelfde avond bekenden ze.
Op 19 mei 1987 zijn allen voorgeleid aan de officier van Justitie te Zutphen. Ver-
moed wordt dat nog meer zaken boven water komen. Het onderzoek door de
Rijkspolitie Vorden duurt nog voort.

Op 18 mei 1987 om 20.00 uur vond er een ongeval plaats met enkel materiële
schade op de kruising Zutphenseweg - Kruisdijk. Een bestuurder van een land-
bouwtrekker met daarachter een bestuurder van een personenauto, beiden uit
Vorden, reden over de Zutphenseweg in de richting van Wamsveld. Beiden wil-
den links af de Kruisdijk oprijden. Door het grote verkeersaanbod op dat mo-
ment moesten beiden wachten. Van achteren naderde een bestuurder van een
personenauto uit Apeldoorn. Deze wilde tussen de landbouwtrekker en de per-
sonenauto door rijden en raakte aan weerskanten de beide voertuigen. Gevolg
was enkel aanzienlijke materiële schade.

Op 19 mei 1987 is de plaatselijke brandweer uitgerukt voor een kleine schoor-
steenbrand. Er was een flinke rookontwikkeling in de woonkamer. Geen verde-
re schade.

Op 19 mei 1987 vond er een ongeval plaats tussen 2 personenauto's op de krui-
sing Ruurloseweg - Horsterkamp. Ten tijde dat l bestuurder linksaf sloeg de
Horsterkamp op, werd hij ingehaald door de andere bestuurder. Gevolg enkel
materiële schade.

Een volgende keer komt de Rijkspolitie met uitgebreide informatie over vakan-
tie afwezigheidsmelding-plan. Dit wordt met de nodige zorg thans opgestart.

Wees, blijf attent!!! Ook op andermans- en gemeenschapszaken.

De rayon-commandant van de
Rijkspolitie te Vorden.

het Apeldoornse Tepci. Deze ploeg
met de vaste invallers Henk Dekker
en Peter Bielawski raakt steeds beter
op elkaar ingespeeld. Met 13 punten
uit 4 wedstrijden staan zij inmiddels
kort achter het Apeldoornse Vego 3
dat 15 punten heeft. A.s. zaterdag
moet Vorden op bezoek bij Vego 3.
Vermoedelijk zal deze wedstrijd be-
slissend zijn voor een evt. kampioen-
schap.

Het tweede gemengde team kon nog
net de winst mee naar huis nemen.
Het team Vierhouten l bood meer
weerstand dan verwacht. In het eerste
competitieduel werd thuis nog met 5-
0 gewonnen van deze ploeg. Ook dit
team krijgt a.s. zaterdag een zware en
vermoedelijk beslissende partij voor
het kampioenschap wanneer het thuis
moet aantreden tegen Beekbergen 1.
De heren uit de ploeg van Peter Pijn-
appel hebben afgelopen zaterdag de
punten gedeeld met Eerbeek. Opval-
lend daarbij was dat alle op gravel ge-
speelde wedstrijden gewonnen en alle
op kunstgras gespeelde wedstrijden

verlorel^Ferden. In de race om het
kampioenschap staat dit team in de 5e
kl. nu op een gedeelde eerste plaats
met Ugchelen 2. Zaterdag spelen zij
thuis tegen deze mede-koploper.
Zondaa^ipetitie: 4e kl. heren Vor-
den l -wRnerbrug l 5-1; 5e kl. heren
Delden - Vorden 2 3-3; jun. gemengd
4e kl. Quick Apeldoorn - Vorden 6-2.
De beide herenteams draaien tot nu
toe uitstekend. Voor beide ploegen zit
er dan ook een kampioenschap nog in.
De teams hebben resp. 15 en 13 pun-
ten uit 4 wedstrijden. Voor het team
van Riek de G mijter, spelen in de 5e
kl. is de thuiswedstrijd a.s. zondag te-
gen Topspinners 2 van doorslagge-
vend belang.
Een evt. kampioenschap geeft een
ploeg nog geen recht op promotie
naar een hogere afdeling. Daarvoor
moet eerst nog een promotiewedstrijd
gespeeld worden tegen een kam-
pioensploeg uit een andere afdeling.
Na dit weekeinde zijn de kaarten ver-
moedelijk geschud zodat u dit week-
einde nog de kans hebt uw favoriete
team nog eens extra aan te moedigen.

Drie-weekenden-toernooi Ratti
had goede start
Het voor de twaalfde maal georganiseerde tournooi van s. v. Ratti ken-
de een goed begin. De c-jeugd opende zaterdagochtend, reeds om
half negen, het toernooi. Twaalf ploegen streden om de hoogste eer.
Om een uur was de uitslag bekend. Deze luidt: 1. WSV; 2. SVBV; 3.
EGW; 4. Drempt V. De fairplaycup ging naar Wilhelmina SSS.
Om half twee begonnen de wedstrij-
den voor de A-jeugd. Het was voor
Ratti A de laatste toernooimiddag in
de huidige samenstelling.
Daarom was het verheugend dat de
ploeg van leider Bertus Hoebink er in
slaagde op de hoogste trede te komen
bij de uitreiking van de bekers.
Tweede werd de A-jeugd van Winters-
wijk, terwijl Epse en Steenderen resp.
als derde en vierde eindigden.
De fairplay cup ging naar v.v. Blauw-
Wit uit Holten.
Voor de zondagwedstrijden (5e klas)
had de toernooicommissie - evenals
bij de A-jeugd - te maken met een ge-
wijzigd programma. Door competitie-
verplichtingen moesten zaterdag
twee en zondag één ploeg afhaken.
Desalniettemin waren de verenigin-
gen vol lof over de perfecte organisa-
tie.
Jammer was dat de keeper van Doe-
tinchem 8 zich blesseerde, maar het
viel achteraf nog mee.

Warnsveldse Boys eiste zondag de
eerste plaats op. De ploeg vanTerborg
werd tweede, de derde plaats was voor
Doetinchem en Dierense Boys werd
vierde. De fairplay-cup ging na een
nek aan nek-race naar Ratti 4.
Was het weer zaterdag wat guur met
«nkele buien, zondag was het uitge-
^proken goed voetbalweer. De talrijke
«upporters vonden al snel in de zon
een plaatsje langs de velden.

A.s. zaterdag wordt het toernooi ver-
volgd met 's middags de wedstrijden
voor ploegen 2e klas zaterdag. Ratti l
en Ratti 2 hebben ingeschreven. Of
Ratti 2 van de partij zal zijn is nog de
vraag, aangezien deze ploeg nog een
beslissingswedstrijd om het kam-
pioenschap moet spelen tegen Olde-
kotte en zeer waarschijnlijk zal deze
wedstrijd voor a.s. zaterdag worden
vastgesteld op een neutraal speelveld.
Zondag speelt 's morgens het puikje

van de afdeling zondag 4e klas, met
o.a. Ratti 2 en Vorden 5.
Zondagmiddag komen de standaard
elftallen van Halle, Vosseveld, Ma-
riënveld, Grolse Boys in de weide,
aangevuld met reserve-teams van
Varsseveld, Pax en Wilp.

Ook de allerkleinste jeugd is niet ver-
geten. A.s. zaterdagochtend spelen de
elftallen van Ratti en AD '69 een wed-
strijd, waarna de morgen wordt ver-
volgd met diverse behendigheidsspe-
len met als slot patat met.

Emos Enschede
winnaar bij de
B-junioren
De velden van de voetbalvereniging
"Vorden" waren zondag strijdtoneel
van het jeugdvoetbaltoernooi voor B-
junioren. Ook dit toernooi werd geor-
ganiseerd door de jeugdafdeling van
"Vorden". De deelnemende clubs
speelden een halve competitie.
De uitslagen waren als volgt: Vorden -
Schalkhaar 0-2; Robur et Velocitas -
ABS 0-0; Sp. Enschede - Emos 0-2;
ABS - Vorden 1-2; Emos - Robur 3-0;
Schalkhaar - Sp. Enschede 3-0; ABS -
Schalkhaar 1-2; Vorden - Emos 0-2;
Robur - Sp. Enschede 1-2; Emos -
ABS 1-0; Sp. Enschede - Vorden 1-0;
Schalkhaar - Robur 1-1; Emos -
Schalkhaar 1-1; ABS -Enschede 1-0;
Vorden - Robur 0-0.
Na afloop reikte de voorzitter van de
plaatselijke V W, de heer N. vanGoe-
them,aan de aanvoerder van E mos de
Achtkastelenwisselbokaal uit; 2.
Schalkhaar; 3. Sp. Enschede; 4. ABS
Bathmen.

Uitslagen v.v. "Vorden"
Avanti A l - Vorden A l 2-2; WS V A3 -
Vorden A2 6-2; Vorden BI - Zelhem
B l 0-9; Warnsveldse Boys B2 - Vorden
B2 10-3; Vorden B3 - Rietmolen B l 3-
5; Vorden Cl - WWNA Cl 1-1;
RKZVCC1 - Vorden C2 6-1.

Damesvoetbal
De laatste competitie wedstrijd. Ratti
begon erg aanvallend en^^nel resul-
teerde dit in een voorspWig. J. Tem-
mink zette voor en zuster Ingrid
maakte het mooi af 0-1.
Ratti bleef aanvallen, maar kwam tot
aan de rust niet meer tot scoren. Na de
rust werd het al snel 0-2. fltóerendsen
schoot de bal hoog in heUit. Even la-
ter kwam Gerda van uit de verdedi-
ging opzetten en maakte een schitte-
rend (nou ja) afstandschot 0-3. 5 mi-
nuten voor het einde van de wedstrijd
maakte I. Temmink haar tweede doel-
punt 0-4. Voor Ratti toch nog een
mooie afsluiting van de competitie.

Helios l - Ratti l 1-8
Ratti l heeft afgelopen zaterdag in
haar laatste wedstrijd een 1-8 overwin-
ning geboekt op Helios uit Deventer.
In een matige wedstrijd was Ratti ver-
uit de betere ploeg dan het laag geklas-
seerde Helios. Het duurde dan ook
niet lang dat Peter Immink Ratti op
een 0-1 voorsprong kon brengen. Na
een afstandschot van een Helios spits
werd het 1-1 omdat Ratti-doelman
Herbert Rutgers de bal tussen de han-
den door het doel in zag gaan.
Na deze tegenvaller kreëerden de
Kranenburgers legio kansen waarvan
er slechts 2 in een doelpunt werden
omgezet. De doelpuntenmakers wa-
ren Henk Bulten en Reinier Gosse-
link. Na rust maakte Ratti korte met-

Voorwaarts wint
Ojeugdtoernooi

De aanvoerder van Voorwaarts Twello, mag de fel begeerde cup in ontvangst nemen
tijdens het Sorbo toernooi voor regionale clubs.

Zaterdag organiseerde de jeugdafde-
ling van de voetbalvereniging "Vor-
den" een toernooi voor C-junioren.
De teams van Voorwaarts uit Twello
en Pax uit Hengelo speelden in de fi-
nale tegen elkaar gelijk 0-0. Voor-
waarts nam de strafschoppen beter en
mocht als beloning de Sorbo-cup mee
naar huis nemen.

De strijd om de derde plaats ging tus-
sen de organiserende vereniging
"Vorden" en Brummen. Laatstge-
noemde won met 1-0. Eindstand: 1.
Voorwaarts; 2. Pax; 3. Brummen; 4.
Vorden.
Na afloop reikte de heer Jac. H. de
Jong, president-direkteur van de Ne-
dac-Sorbo Groep de prijzen uit.

ten met de Deventernaren. De gastge-
vers kamen niet verder dan een bal op
de paal terwijl Ratti er lustig op los
scoorde. De doelpunten kwamen op
naam van Peter Immink (2x); Pascal
Klootwijk en Harm Welleweerd (2x).
Eindstand 1-8.
De laatste competitiewedstrijd bete-
kende tevens het afscheid van trainer
Karel Nieuwenhuis. Met een derde
plaats in de eindrangschikking in de 2e
klasse A heeft Ratti l een goed resul-
taat behaald.
Zaterdag a.s. komt Ratti l wat dit sei-
zoen betreft voor de laatste maal in
aktie in een toernooi op het Ratti-
complex.

DAMMEN
Henk Hoekman geplaatst
voor Nederlands
juniorenkampioenschap
Op 9 mei is een barrage gespeeld tus-
sen Henk Hoekman uit Vorden, Ste-
phan Keetman uit Schagen en Her-
man Hilberink uit Westerhaar om 2
plaatsen in het Nederlands junioren-

kampioenschap. Om zich te plaatsen
moest Henk Hoekman een partij win-
nen.
Nadat de eerste wedstrijd tussen Hil-
berink en Keetman naar verwachting
snel remise werd gegeven, trad Hoek-
man aan tegen Hilberink. Hilberink
bleek vervolgens tegen Hoekman een
in het klassieke spel standaardwen-
ding niet te kennen, wat hem op een
verloren partij kwam te staan. Hier-
door plaatsen Keetman en Hoekman
/ich voor het Nederlands Kampioen-
schap. Dit wordt in juli gehouden in
het Overijsselse Westerhaar.

Kwartfinales
l larry G raaskamp is nog niet geweldig
op dreef in de kwartfinales. Na 6 ron-
des bezit hij 3 punten. Na 4 nederla-
gen en een winstpartij op Van Hou-
tert. Joop Rigterink en Henk Groten-
huis leiden met 9 punten.

Onderlinge kompetitie
T. Janssen - H. Graaskamp 1-1; B.
Hiddink - H. Esselink 2-0; B. Nijen-
huis - J. Koerselman 0-2; B. Rossel - H.
Lenselink 0-2; B. Breuker - H. Wan-
sink 2-0; S. Buist - B. Wentink 0-2.

Nieuwe shirts voor BI elftal

Afgelopen zondag werd voor aanvang van het Jeugdvoetbal toernooi het B l -elftal van Vorden in nieuwe
shirts gestoken door cafetaria de Olde Smidse.


