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Vordens Mannenkoor op
grammofoonplaat
Op 27 mei a.s. worden in de 'Christus Koning kerk' door de nuj.
'Eurosound' opnamen gemaakt van het Vordens mannenkoor, hetgeen
een groot gedeelte van de dag in beslag zal nemen.

Om kosten te besparen is voor één op-
namedag gekozen. Zonder twijfel zal
dat inspannend en vermoeiend zijn.
Het Vordens Mannenkoor echter heeft
zich onder supervisie van Bert Nijhof
de laatste maanden terdege voorbereid
op het veelomvattende programma.
Tot aan de opnamedatum zal er nog
gesleuteld worden om een zo gunstig
mogelijk resultaat te verkrijgen. Het be-
stuur heeft in overleg met de dirigent
besloten een breed scala vast te leggen
waarin werken van o.m. Palestrina,
Gretry, Schubert, Tchaikowsky, Die-
penbrock alsmede het befaamde 'Sur
les remparts' van Arm. Saintis, voorko-
men. Tevens zullen opera-fragmenten
van Mozart, Wagner en Lortzing verte-
genwoordigd zijn. Overmijdelijke
'evergreens' als 'Landerkennung' van
Edw. Grieg, 'Ritters Abschied' en de
pittige mars 'Frei Weg' prijken op het
programma. Het Vordens Mannen-
koor wil terdege rekening houden met
zijn vele fans! De voortreffelijke
bariton-solist Ludo Eykelkamp die al
jaren lid is van het koor, zal diverse

solo's voor zijn rekening nemen. Het
Vordens Mannenkoor mag zich geluk-
kig prijzen, zulk een kwaliteit in een
koor te mogen hebben!
Voor de begeleiding is de vakkundige
en zeer geroutineerde pianist Gert Hof-
man geëngageerd. Reeds meerdere ma-
len heeft hij het koor met 'gloed en
verve' ondersteund.

Samen met 'Eurosound' zijn de ont-
wikkelingen in de 'audiosector' onder
de loupe genomen. Jarenlang was de
'grammofoonplaat' geldend. Later
deed de 'muziek-cassette' zijn intrede.
Op het ogenblik is de 'CD' duidelijk in
opmars. Om iedere bezitter van
'weergave-apparatuur' tegemoet te ko-
men, zullen alle drie systemen op de
markt worden gebracht. Het Vordens
Mannenkoor heeft, getoetst aan de vijf
jaar eerder uitgebrachte en gretig afge-
nomen LP/Muziekcassette, alle ver-
trouwen in bovenvermelde onderne-
ming. Volgens de huidige planning zul-
len de 'muziekdragers' omstreeks okto-
ber op de markt worden gebracht.

Leden voetbalclub 'Vorden'
zetten sein op groen voor
clubhuis/kleedkamers
Tijdens een speciaal daartoe belegde vergadering hebben de leden van
de W Vorden voor het bestuur het sein op groen gezet, zodat een begin
kan worden gemaakt met de bouw van een nieuw clubhuis en een zestal
kleedkamers

Voorzitter Jan van Ark ging in zijn toe-
lichting op het bestuursvoorstel eerst
uitgebreid in op het verleden toen
'Vorden' een poging om tot nieuw-
bouw te komen in eerste instantie zag
stranden vanwege het toen zo veelbe-
sproken bungalowproject. De voetbal-
club zou bij realisatie van het bunga-
lowproject naar een akkomodatie dich-
ter bij het dorp verhuizen. Toen één en
ander werd afgeblazen werden de
'oude' tekeningen weer op tafel gelegd.
Het oorspronkelijke plan dat acht
kleedkamers omvatte, werd door het
bestuur vanwege de financiële konse-
kwenties terzijde geschoven. Uiteinde-
lijk kregen de leden donderdagavond
de plannen voorgeschoteld voor een
nieuw clubhuis en zes kleedkamers

Financieel plaatje
Wanneer de leden van 'Vorden' een
stuk zelfwerkzaamheid zullen opbren-
gen (men sprak over een besparing van
tenminste 25000 gulden) dan alsnog
bedragen de totale bouwkosten 555000
gulden. De voetbalclub heeft aan eigen
geld 425000 gulden. De Stichting Vor-
dens Sport Park heeft de vereniging in-
middels 25000 gulden geschonken. In-
tussen is het bestuur van 'Vorden' erin
geslaagd om twee uitermate gunstige
geldleningen aan te gan, tegen een ren-
tetariefvan 3% met een looptijd van vijf
jaar. 'Nee, niet via een bank, dat zult u
wel begrijpen', aldus voorzitter Jan van
Ark tot de leden.

Het bestuur maakte de vergadering er
overigens op attent dat zes kleedka-
mers het absolute minimum is. Bij
toernooien, groot wedstrijdaanbod op
de weekends, zijn in feite acht kleedka-
mers nodig. Het bestuur van 'Vorden'
heeft dan ook alle hoop op de gemeen-
te gevestigd dat zij er twee kleedkamers
'bij aan zullen zetten'. Verder hoopt
'Vorden' van de gemeente op een extra
financiële injektie van 75000 gulden en
t.z.t. met het oog op met de gemeente
Vorden dienen nog te volgen. 'Mocht
de gemeente ons inderdaad financieel
steunen dan kunnen ook zaken zoals
aanschaf meubilair, terras, tribune e.d.
gerealiseerd worden', zo lichtte voor-
zitter Jan van Ark toe.

Geen kontributieverhoging
Inmiddels is er een bouwcommissie
benoemd die zal trachten leden 'warm'
te krijgen voor hulp bij diverse werk-
zaamheden zodat de exploitatiekosten
gedrukt kunnen worden. Lukt dat alle-
maal (en daar ging de vergadering wel
vanuit) dan is een kontributieverho-
ging uitgesloten en kunnen de jaarlijk-
se lasten de komende vijfjaar opge-
bracht worden. 'Vorden' verwacht dat
volgende maand, uiterlijk l juli, met de
bouw van de nieuwe accomodatie kan
worden begonnen en dat één en ander
voor het eind van het jaar gerealiseerd
zal zijn. Maar of dat allemaal binnen
die termijn lukt?

Dodenherdenking Wichmond
Maandagmorgen 8 mei hebben kinderen van de Wichmondse basis-
school 'De Klimop' en van de Vierakkerse basisschool 'St. Willibror-
dus' een krans gelegd op het kerkhof van Wichmond by de 13 graven
van Engelse oorlogsvliegeniers.

Beide scholen waren in een stille tocht
naar de begraafplaats gelopen. In aan-
wezigheid van de Vordense wethouder
mevr. Aartsen en dhr. Ritter van de
Stichting februari 1941, werd begonnen
aan de herdenking met de vlag halfstok
te hijsen. Na de kranslegging werd door
een plaatselijke trompetist de 'Last
Post' geblazen, waarna één minuut stil-
te in acht werd genomen. Daarna gin-
gen alle kinderen individueel nog een
bosje bloemen leggen bij één van de
oorlogsgraven. Tot slot ging de Neder-
landse driekleur in top. In het Ludge-
rusgebouw vertelde mevr. Aartsen op
pakkende wijze over verstoppertje spe-
len als kinderspel en onderduiken als
bloedige ernst. Dhr. Ritter vertelde ver-

der over het doel van de aktie 'Adop-
teer een monument'. In zijn toespraak
kwam duidelijk het grote belang van dit
vanaf nu jaarlijkse terugkerend gebeu-
ren naar voren. Vrijheid, wat is dat en
wat betekent dat voor ons? Juist dhr.
Ritter als voormalig krijgsgevangene
kan als geen ander de waarde schatten
van een democratie waarin wij nu mo-
gen leven. Na twee fragmenten uit ge-
dichten, voorgedragen door 2 leerlin-
gen, bood dhr. Ritter aan de twee scho-
len een plaquette aan als teken van
deelname aan de aktie 'Adopteer een
monument'. Alle kinderen kregen ver-
der nog een herinneringsvaantje en
voor de school was er nog een oorkon-
de.

Ludgermarkt
Tijdens de Ludgermarkt, te houden op
zaterdag l juli en zondag 2 juli te Wich-
mond wordt weer de traditionele jaar-
lijkse Play-back show gehouden. Deel-
nemers voor deze play-backshow kun-
nen zich aanmelden bij mevr. R. Tijs-
sen, Vierakkersestraatweg 41, 7232 SH
Vierakker, tel. 05754-743. Tevens is er
op de Ludgermarkt nog plaats voor ver-
kopen van antiek en curiosa op de vrije
markt. Standhouders kunnen zich aan-
melden bij H. Mentink (Café d' Olde
Kriet), Dorpstraat 25, Wichmond, tel.
05754-285.

Rommelmarkt
De Rommelmarkt van zangvereniging
'Sanclust' uit Steenderen wordt een
vertrouwd beeld in Bronkhorst. Even-
als vorige jaren staan er op het Gijsbert-
plein naast de kapel op zaterdagmiddag
27 mei allerhande spullen uitgestald
voor zachte prijsjes. Kinderen kunnen
grabbelen en de naam van de beer ra-
den. Ook is het mogelijk je te latefi
schminken. Kom dus allemaal naar
Bronkhorst op 27 mei want er is heel
veel leuks te zien bijv. 2 ouderwetse
handnaaimachines, interessante boe-
ken, serviesgoed, oude blikken enz.
Kortom alles voor de verzamelaar.

Jubal Vierakker
Zondag 28 mei houdt de muziekver.
een pleinconcert bij de Olde Kriet.

Aanwinsten
bibli^heek
Anstadt, Sera-Een zachtmoedig mens;
Vance, Jack-Emphyrio; Seymour,
Gerald-De Iragetuige; Hendrikse,
Wouter-Het WordPerfect 5.0 hand-
boek; PQJJDO Sergio-Hendrik Petrus
Berlage;^PI, H.B.-Zestig Nederlandse
rijtuigen uit het Nationaal Rijtuigen-
museum; Po tok, Chaim-Het boek van
het licht; Baigent, Michael-De Mes-
siaanse erfenis; Albrecht, Rob-Het MS-
DOS seminar; Musch, F.-Kwaliteit in
uw werk en organiatie; Wiesenthal,
Simon-Geen wraak maar gerechtig-
heid; Erben, Walter'-Joan Miro
1893-1983; Duyker, Hubrecht-De goe-
de wijnen van Bordeaux.

Veel koor- en
samenzang tijdens
EO-familiedag
Veel koor- en samenzang kenmerken
de achttiende EO-familiedag, die op za-
terdag 3 juni in de Jaarbeurshallen te
Utrecht wordt gehouden. In het och-
tendprogramma treden de gezamenlij-
ke Ridderkerkse kinderkoren onder lei-
ding van Jennifer van der Hoek op en
in het middagprogramma een groot sa-
mengesteld koor onder leiding van Pie-
ter Stolk.
Voorzitter ds. J.H. Velema opent het
ochtendprogramma en ds. P.P.J. Mon-
ster, presentator van het radioprogram-
ma 'Licht en Uitzicht', het middagpro-
gramma. Tijdens het EO-kinderfeest,
dat in een aangrenzende hal wordt ge-
houden, zullen de makers an de 'EO-
Kinderkrant' en 'D'r kan nog meer bij',
waaronder poppenspeler Aad Peters,
optreden. Tevens zullen de gospelg-
roep Ichtus uit Urk en pianist Harry
Govers medewerking verlenen. Zater-
dagmorgen 3 juni vertrekt een bus naar
de Jaarbeurshallen te Utrecht. Men kan
zich aanmelden bij Bert Verkerk, Zut-
phen, tel. 05750-24837 of 21414. De bus
zal rijden via Lochem-Vorden-
Zutphen en Dieren.

Tuinen De Wiersse
De bekende tuinen van de Wiersse zijn
in 1989 een dag in de volle rhododen-
dronbloeitijd opengesteld en wel op
zondag 28 mei. Naast de rhododen-
drons in de 16 ha. grote tuinen en in
het veel grotere landschapspark, pron-
ken de voorjaarsbloemen in de ver-
diepte tuin en borders, de^^matis en
de wisteria bloeien aan>prgola en
muur.

De eenden en zwanen zwemmen met
hun jongen op gracht en vijvers in de
romantische 'gronden van vermaak',
waar wijdse tapijten van \\^kbloemen
contrasteren met de stijleOmwikkeling
van varens en riet onder de hoge beu-
ken en eiken.

Ligging

De Wiersse ligt aan de Vordense beek,
die de grachten voedt. Te bereiken via
rijksweg Vorden-Ruurlo, 6.5 km. vanaf
Vorden. Gratis parkeren.

IVN viert 'groen' feest in
Barchem
De afdeling Lochem e.o. van het IVN, het Instituut voor Natuurbe-
schermingseducatie, viert zondag 28 mei zijn tienjarig bestaan. Dat is
de reden voor een 'groen' feest, dat wordt gehouden in het Dorpscen-
trum 'Het Onderschoer' in Barchem. In vijf plaatsen (Vorden, Ruurlo,
Lochem, Hengelo en Borculo) staan 's middags natuurgidsen klaar die
de deelnemers een boeiende fietstocht zullen bezorgen met een uitleg
van wat er onderweg te zien is. Na de fietstocht arriveren deze
stertocht-deelnemers in Barchem waar binnenshuis een feestelijk pro-
gramma wordt afgewerkt. De deelname is gratis; als u voor eigen
rekening in "Het Onderschoer' van een consumptie wilt genieten, zorgt
het jarige IVN voor een traktatie.

Wat is er zondag op de 'groene' brade-
rie te beleven? Dat is o.a. de vertoning
van een dia-klankbeeld 'Licht op
groen' met fraaie natuuropnamen. Er is
een fleurige vlindertentoonstelling.
Ook andere 'groene' organisaties zul-
len present zijn. De Vogelwerkgroep
laat zien waar ze mee bezig zijn. Er is
een stand van de aktie 'Bomen voor
Bolivia' waarin IVN-ers de boeren van
hun arme streek willen helpen met een
herbebossingsprojekt. Er is een spel
om uw natuurkennis te testen. De
kleintjes kunnen een natuur-
kabouterpad volgen. En tenslotte kunt
u, als u bijv. rechtstreeks op eigen gele-
genheid naar Barchem komt, deelne-
men aan een wandeling over de Kalen-
berg onder leiding van natuurgidsen.
Onderweg treedt een filosofische 'vlin-
deraar' op die de wandelaars een be-
langrijke boodschap mee wil geven. Bij
dit alles is er natuulij k volop gelegen-
heid bij de INV-ers, die op deze 'groe-
ne' braderie aanwezig zijn, inlichtingen
in te winnen over hoe je deze milieu-
organisatie daadwerkelijk of financieel
kunt steunen.

Ook voor gezinnen
Het is duidelijk dat dit programma ook
is afgestemd op gezinnen. Het FVN

hecht er namelijk veel waarde aan ook
jonge mensen te overtuigen van de
noodzaak dat we zuinig moeten zijn op
de natuur en het milieu om ons heen.

Je hoeft geen zwartkijker te zijn om te
voorspellen dat, als de volwassenen
van 1989 niet anders gaan denken over
het milieu, het er voor de kinderen in
de jaren na 2000 somber uit zal zien.
Daarom moet ook de jeugd weten hoe
belangrijk het milieu is om de ouderen
daarvan te overtuigen.

Verzamelen op de markt
De stertocht per fiets duurt ± l uur, de
terugtocht kan in korter tijd worden
volbracht. Dit zijn de startpunten waar
IVN-gidsen klaar staan op zondagmid-
dag 28 mei. In Ruurlo: vanaf het markt-
plein bij de kerk; in Vorden: vanaf de
markt bij de kerk; in Hengelo: vanaf de
markt; in Borculo: vanaf de markt; in
Lochem: vanaf de markt. Men kan ook
per eigen gelegenheid naar het Dorps-
centrum in Barchem komen. Wel is het
goed er rekening mee te houden dat de
parkeerruimte bij het Dorpscentrum
beperkt is.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENST EN
VORDEN
RK Kerk Kranenburg
Zondag 28 mei 10.30 uur Eucharistieviering,
Eerste H. Communie.

RK kerk Vorden
Zaterdag 27 mei 17.30 uur Eucharistievie-
ring. Zondag 28 mei 9.00 uur Eucharistievie-
ring.

Hervormde gemeente \
Zondag 28 mei (zondagsschool en jeugdkerk)
10.00 uur ds. K.H.W. Klaassens, bevestiging
nieuwe ambtsdragers, m.m.v. Cantorij.

Geref. kerk Vorden
Zondag 28 mei 10.00 uur ds. J. Versloot,
Ede; 19.00 uur ds. G.A. Westerveld, Apel-
doorn

Huisarts 27-28 mei dr. Sterringa, tel. 1255.
Boodschappen s.v.p. op zondag zoveel mo-
gelijk tussen 9.30-10.00 uur. Zaterdagmor-
gen s.v.p. boodschappen en dringende kon-
sulten bij de dienstdoende arts van 9.00—
9.15 uur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman,
Withaar. Tel. 05754-351.

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

Dierenartsen van zaterdag 27 mei J2.00
uur tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noord-
kamp, tel. 1566. Tevens de gehele week
avond- en nachtdienst van 19.00 tot 7.00

Tandarts 27-28 mei P. Waart, Barchem, tel.
05734-1744. Spreekuur alleen voor spoed-
gevallen zaterdag en zondag 11.30-12.00
uur.

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

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1 230.
Alarmnummer 06-11.

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

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

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165.

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereikbaar
van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-65000.

Woningbouwvereniging Thuis Besf
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-

wijzing houdt zitting in het Dorpscentrum de
eerste maandag van de maand van
19.00-20.00 dagelijks.

Stichting maatschappelijke dienstverle-
ning 'De Graafschap' Centraal kantoor
Kastanjelaan 1 5, 7255 AM Hengelo Gld., tel.
05753-2345.

Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.

Spreekuren gezins- en bejaardenverzorging
en algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.

Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld.,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zelhem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donder-
dag van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246.

Kruisvereniging wijkgebouw Het Jebbink
15, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750—
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666.
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Tafeltje Dekje hele maand mei mevr. Wol-
ters, tel. 1262. Graag bellen voor 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752 -
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uur en iedere woens-
dag van 10.30-11.1 5 uur in de bus bij de NH
kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres De Jonge, tel.
1346, b.g.g. Box, tel. 05730-54555.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelder-
land 085-452220.

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

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur.

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuisstraat
6, tel. 3405. Spreekuur iedere woensdagmor-
gen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER-WICHMOND
RK kerk Vierakker-Wichmond
Zaterdag 27 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring, H. Vormsel. Zondag 28 mei 10.00 uur
Dienst van Woord en Communie.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 28 mei 10.00 uur ds. C. Bochanen.

Alarmnummers:
Vierakker: Alarmnummer: 06-11 —
Ambulance tel. 15555 - Brandweer tel.
2222, b.g.g. 05700-14141 - Politie tel.
22201, b.g.g. 055-664455.
Wichmond: Alarmnummer: 06-11 —
Ambulance tel. 05750-15555 - Brandweer
tel. 05752-2222, b.g.g. 05700-14141 -
Politie tel. 05750-22201, b.g.g.
055-664455.

Rijdend postkantoor openingstijden
Wichmond dinsdag 10.45-11.45 uur; don-
derdag 10.45-11.45 uur.

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

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

Bejaardensoos
Vierakker-
Wichmond
Woensdag 31 mei a.s. wordt onze be-
jaardensoosmiddag weer gehouden in
het Sint Ludgerusgebouw. Na een lek-
ker kopje koffie en de opening met me-
dedelingen zal de heer L.H. Eekman
uit Verwolde de middag verzorgen. Hij
zal met verschillende acordeons liedjes

met zang te gehore brengen. Ook lied-
jes waar meegezongen kan worden.
Dus dit belooft zeker weer een mooie
middag te worden en zeker ook voor
die bejaarden die de middag nog niet
bezoeken. Vanaf 60 jaar is iedereen
welkom uit Wichmond en Vierakker,
en ook die hier kerkelijk aangsloten
zijn uit andere gemeenten. Dus pro-
beer het eens en kom. Het is vrijblij-
vend, de koffie staat klaar, en gezellig.
Dus dit mag niemand missen.



Dames Heren katoenen
BANDPLOOIBROEK

2 modellen
kleuren: khaki,
olijfgroen, zand,
mauve, kiezel.

normale
FOCUS-prijs 59,95
NU

Lichtenvoorde, Winters^k, Aalten
Ru

TOT ZIENS BIJ FOCUS
Eibergen, Lochem, Ruurio, Ulft

'nWaterbed,
het ideale slapen

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld. telefoon 05753-1286

HONDERDEN ZIEN UW ETALAGE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

W. J.de? KOOI
'Hét' Opel-centrum in uw omgeving
Tramstraat 13-31, 7241 CH Lochem, 05730-52555 / Barchemseweg 45, 7261 DB Ruurio, 05735-3295

OPEL CORSA:
10S 3-drs. Swing, rood, 48.000 km, 1 -'85
12S 5-drs. L, goud (m.), 36.000 km, 1 -'86
12S 3-drs. LS, wit, 66.000 km, 6-'85 •
12S 2-drs. LS, blauw, 55.000 km, 6-'86 •
10S 2-drs. LS, wit, 21.000 km, 1 -'87

OPEL KADETT:
13S 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 134.000 km, 7-'81
13N 3-drs. Spec. Automaat, bruin (m.), 78.000 km, 8-'82
12S 3-drs. Spec., groen (m.), 140.000 km, 11 -'82 •
16D 3-drs. LS, groen (m.), 166.000 km, 6-'83
12S 3-drs., bruin, 76.000 km, 8-'83
13S 5-drs. Spec., groen (m.), 67.000 km, 2-'84
12S 3-drs. LS goud (m.), 60.000 km, 1 -'84 •
1200 3-drs. Spec., groen (m.), 116.000 km, 4-'84
16D 3-drs. Caravan, blauw, 160.000 km, '84
13S 5-drs. LS, blauw, 61.000 km, 11 -'85
12S 3-drs. LS, blauw, 108.000 km, 9-'85 •
12S 3-drs. GL, grijs (m.). 57.000 km, 1 -'85
13S 3-drs. LS, rood, 118.000 km, 4-'85
13S 4-drs. LS, LPG, rood, 95.000 km, 6-'86 •
12S 5-drs. LS, LPG, fjord blauw, 85.000 km, 3-'86
13S 4-drs. LS, LPG rood, 86.000 km, 1 -'87
13S 4-drs. LS, groen (m.), 75.000 km, 1 -'87
12S 3-drs. LPG, blauw, 68.000 km, 1 -'87 •
16D 4-drs. LS. wit, 55.000 km, 4-'87

OPELASCONA:
16D 4-drs. LS, rood, 197.000 km, 1 -'83
16D 5-drs. LS, blauw, 123.000 km, 4-'84
16S 5-drs. LS, LPG, blauw, 100.000 km, 5-'84

OPEL REKORD:
20N 4-drs. LS, groen (m.), 160.000 km, '80

OPEL OMEGA:
2.3 D 4-drs., staalgrijs, 72.000 km, 6-'87
18S 4-drs. LS, grijs, 32.000 km, 1 -'87
18S 5-drs. Caravan, rood, 27.000 km, 9-'87

• = Ruurio

BIJ OPEL-SERVICE W.J. VAN DER KOOI
staan deze perfecte inruilwagens met een dijk van een
garantie en scherp geprijsd!

VREEMDE MERKEN:
Citroen GS/A X3
grijs (m.), 167.000 km, 6-'83
Citroen BX19D
5-drs., rood, 118.000 km, 6-'84*
Daihatsu Charade Diesel
blauw, 94.000 km, 9-'83
Toyota Corolla Coupé
blauw (m.), 107.000 km, 9-'80
Toyota Corolla 1.3 Spec
blauw, 41.000 km, 2-'86
Mazda 3231.3 DX
blauw (m.), 146.000 km, 4-'82
Mazda 626 2.0
4-drs., goud (m.), 87.000 km, 6-'83
Volvo 340 Winner
3-drs., blauw, 77.000 km, 10-'83
Volvo 343 DL faut.)
geel, 106.000 km, 1-'82
FordFiesta 1.1 L
3-drs., grijs, 76.000 km, 1984
Ford Escort 1.3 L Bravo
goud (met.), 37.000 km, 5-'84
VW Polo 1300
3-drs., blauw, 58.000 km, 3-'85
Subaru Justy S/L
rood, 150.000 km, 1 -'88
Subaru mini jumbo
grijs (met.), 68.000 km, 5-'84
Ford Taunus 1.6 L Bravo
LPG, groen (met.), 138.000 km,
7-'82
Mitsubishi Galant 2.3 TD
groen (met.), 155.000 km, 3-'84
Fiat Ritmo 1.1
wit, 36.000 km, 5-'86
Fiat Uno SL
LPG, zwart, 47.500 km, 11 -'86

GEWELDIGE AANBIEDINGEN IN

TUIN-MEUBELEN

Dit is uw kan Am er van de zomer warm en zonnig bij te zitten.
Maak nu gebruik van deze schitterende aanbiedingen
en geniet de hele zomer lang.

COMPLETE TUINSETS AL VANAF: 198,
Naast een enorme kollektie tuinmeubelen zijn wij ook gespecialiseerd in
zonwering o.a.: - ZONNESCHERMEN - ROLLUIKEN - SCREENS

- VERTIKALE LAMELLEN - ROLGORDIJNEN
- HORREN en BALASTORES

Meet uw raam op
en kom voor
vrijblijvende informatie
of prijsopgave.

HELMIIMK
meubelen
Zutphenseweg 24 - VORDEN- Tel. 05752-1514

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

Off. OPEL + ISUZU-dealer

Leasing, inruil en 100% financiering mogelijk

Dames

Helanca
strech

pantalons

Zomerse
jurkjes

uit Finland Shorts
in denim

100% katoen
met kleine foutjes

t/m 52

marine - kaki — zwart -
beige — grijs Normaal 39,

alle maten

NU

39,-
98,-

+ 149,- 35,-



MAGER
STERK IN HET PROFESSIONELE WERK

* BEVESTIGINGSMATERIALEN * HANG- EN SLUIT-
WERK * ELECTRO. HANDGEREEDSCHAP * BETON-

MOLENS * HEATERS * LADDERS EN STEIGERS •
WERKKLEDING + SCHOENEN * KIT/SCHUIM/

LIJM * TUINGEREEDSCHAP * ENZ. ENZ. *

24-UUR
BEREIKBAAR

DE BEER PROFESSIONEEL BV
GROOTHANDEL IN IJZERWAREN EN GEREEDSCHAPPEN

Industrieterrein "De Mars", Kleine Belt 3, Zutphen.
Telefoon 05750-18411, Fax 05750-11845.

a.s. vrijdag 26 mei om 19.30 uur
in het Dorpscentrum

Gastconcert door
„Loarn's Plezeer"

in de pauze is de bekendmaking
van de 5e trekking van onze

Jubileum-verloting.

DANSEN NA AFLOOP

Gratis toegang,
omdat Concordia jarig is.

Blijf de droogte
voor!

> Dat kunt u,
door gebruik te maken van diverse
degelijke beregeningspompen met
sproeiers, slang en toebehoren van:

Installatietechniek

G.H.J. Berends
Lindeseweg 19 — 7251 NJVorden

Telefoon 05752 - 6730 / 6480

DAGELIJKS GERANIUMMARKT

/ O Geraniums hang of staand i / r

Perkplanten
Begon/a - Vlijtig //es/e -Ageratum

Sa/v/a's-Verbena-Petunia f\ /jf)

en enkele nieuwe soorten \J • ̂ "\J

Dahlia 's — Knolbegonia —
Pantoffelplantje — Tabaksplantf\ "̂  f?

Anjer — Gazania \J* / CJ

Afrikanen — Alisum — Lobelia \J• O \J

HET ASSORTIMENT IS GROTER DAN
OOIT TEVOREN EN ALLES VAN EIGEN
KWEKERIJ

2 zakken 7 \J. ̂

GROTE KEUZE IN TERRACOTTA POTTEN

Kwekerij TIELTJES
Hallseweg 43A- Halle-Tel.: 08343-1530

SP*

'ff X!

Ook voor beter slijpen

WAPEN- EN SPORTHANDEL

tttcilt doeltreffend l

Zutphenseweg - Vorden

Schildersbedrijf

A. PETERS
Behang plaktafel aanwezig

Verf voor de vakman
Verf voor de doe-het-zelver Ruurloseweg 5'

Allabastine, kwasten, afplakband, 7251 LR Vorden
verdunning, rollers, enz. Tel. 05752-6565

GA DAAROM NAAR DE TUUNTE WANT
HET LIJKT DAAR WEL EEN WEGGEEFHUIS

Wij geven bij KINDER SPI JKERBROEK
aankoop van: een polo van 12,— KADO

DAMES PANTALON
een T-shirt of topje van 9,95 KADO

\

HEREN PANTALON
een uni overhemd van 19,95 KADO

KATOENEN JEANS PANTALON
3 paar sportsokken van 7,50 KADO

PROFITEER VAN DEZE EENMALIGE KADO'S!
Aanbiedingen geldig vanaf donderdag 's morgens t/m woensdag.

OPEL SERVICE

W. J. 31? KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU

Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo
Tel. 05735-3295

W.J. v/d Kooi

Verkoop en Reparatie

Essilor Hyperal®
De mooiste oplossing voor verzienden.

Het verschil tussen Essilor Hyperal en Ze zijn gemiddeld 25% dunner en ca.
gewone brilleglazen met positieve sterkte 30% lichter dan gewone kunststof brille-
is sprekend. Het normaal gangbare kunst- glazen. Ook de vergrotende werking van
stof brilleglas voor verzienden is meestal de glazen is veel minder. Uw ogen tonen
geen optimale oplossing. Het is dik, ^B^̂ H dus minder groot
zwaar en "bol" van vorm. Bĥ l̂ Wij informeren u graag nader over
Essilor Hyperal glazen zijn mooi vlak. CSSILOR Essilor Hyperal.

Gö juwelier
siemerink
<x> opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden
Telefoon 1505

Volwassenen
Onderwijs
Zutphen

DONDERDAG 8 JUNI

OPEN DAG
MAVO - HAVO - VWO
Leeuweriklaan 17a —Zutphen

tijd: 9.00-13.00 uur
19.00-21.00 uur

Kennismaking met docenten.

Studiemateriaal aanwezig.
12-16 juni

lessen voor belangstellenden.

INLICHTINGEN MAVO:
INLICHTINGEN HAVO/VWO:

05750-17736
05750-18862

NIEUW

Verwen broodje!
kip/kerrie/ananas/kaas

broodje.

DAT IS PAS LEKKER

't winkeltje in vers brood en banket

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

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

Vruchten-Bavaroise Gebak
Een combinatie van vruchten, bavarois

en slagroom. GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND
VAN 7,50 VOOR 6,25

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

Zorgt al 50 jaar voor gezond, vers brood

Burg. Galleestraat 22 - Vorden - Tel. 1877

v
RESTAURANT

27-28 mei
De tijd is er weer:

Asperge-
weekend
Zachte Limburgse

asperges, geserveerd met
ambachtelijke Gelderse
achterham, aardappels,

sausen en sla.

Incl. een heerlijke witte
wijn

30,- P.P.

de Timmerieë
, RESTAURANT & CAFÉ
~ Arie en Annette -̂

Lochemseweg 16-7231 PD Wimsvdd
Tel. 05751-1336

Wilt u s.v.p. reserveren?

Warm Weer!..
Weer Holtslag
ROLLUIKEN
05735-2000

Onze pannekoeken!
Onbeschoft lekker
15 verschillende soorten

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114,
Vorden - Tel. 6634

Jansen & galJP
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties

aan alle merken onder garantie -

autoglasservice - verhoogde daken.

Rijksstraatweg 91 -Warnsveld

005750-22816

BOVAfi
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iimERGADERING GEMEENTERAAD
OP 30 MEI 1989

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 mei aanstaande om 19.30 uur in
het gemeentehuis. De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

— verdagen beslissing op bezwaarschrift Stichting Peuterspeelzaal;
— voorlopige vaststelling jaarrekening 1987 van de algemene dienst;
— voorlopige vaststelling jaarrekening 1987 van het gemeentelijk grondbe-

drijf;
— voorbereidingsbesluit perceel Onsteinseweg2;
- verkoop perceel openbaar groen aan en aankoop van onder trottoir

gelegen perceeltje grond van G. Lenselink;
- Straatnaamgeving nieuwe weg op terrein voormalige zuivelfabriek;
— eindverslag van de inspraak op het plan voor reconstructie van de Zut-

phenseweg tussen de Rondweg en Schoolstraat; gedeelte Strodijk/
Mispelkampdijk tot de Steege/Addinkhof;

— verordening leerlingenvervoer;
- verkoop binnenterrein aan de Dr. W.C.H. Staringstraat;
— verkoop grond aan de Volkstuinvereniging Vorden;
- vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied 1989, no. l';
— subsidieaanvraag van woningbouwvereniging 'Thuis Best' voor de bouw

van 10 bejaardenwoningen aan de Insulindelaan;
— aangaan nieuwe gemeenschappelijke regeling 'Regeling Gewest Midden

IJssel'.

ESLISSING OP
BEZWAAR-

SCHRIFTPEU-
TERSPEELZAAL

VERDAAGD
De stichting peuterspeelzaal heeft te-
gen de huurverhoging die het college
heeft vastgesteld een bezwaarschrift in-
gediend bij de gemeenteraad. Hierover
heeft de commissie voor de behande-
ling van bezwaar— en beroepschriften
gemeenteraad Vorden een advies uit-
gebracht. Burgemeester en wethouders
buigen zich thans over dit advies en
doen een uiteindelijk voorstel aan de
gemeenteraad. Voor de behandeling
van het advies is meer tijd nodig dan de
Wet Administratieve rechtspraak over-
heidsbeschikkingen toestaat. Deze wet
geeft echter ook een verdagingsmoge-
lijkheid. Burgemeester en wethouders
stellen de gemeenteraad voor om hier-
van gebruik te maken.

l»
AARREKENING

1987 SLUIT MET
EEN VOORDELIG

SALDO VAN
F 345.000,-

Burgemeester en wethouders delen de
gemeenteraad mee dat het voordelig
saldo van de jaarrekening 1987
f. 345.000,— bedraagt. Aangezien dit
bedrag reeds eerder bekend was, heeft
de gemeenteraad tijdens de behande-
ling van de begroting 1989 reeds een
bedrag van f 300.000,— bestemd voor
investeringen.

3**®** OORBEREI-
DINGSBESLUIT

VOOR PERCEEL
ONSTEINSEWEG2

De coöperatieve werktuigenvereniging
Medo wil een nieuwe werktuigenloods
bouwen op het perceel Onsteinseweg
2. Aangezien het huidige bestem-
mingsplan hiervoor te weinig ruimte
biedt stellen burgemeester en wethou-
ders de gemeenteraad voor om voor dit
perceel een voorbereidingsbesluit te
treffen zodat vooruitgelopen kan wor-
den op een wijziging van het bestem-
mingsplan. De Medo kan dan de plan-
nen voor het bouwen van een loods
realiseren. Wel moeten Gedeputeerde
Staten van Gelderland dit nog goed-
keuren.

OTERBLOEM
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om de nieuwe weg
op het voormalig zuivelterrein de naam
'Boterbloem' te geven. Bij deze keus is
bepalend geweest dat de naam een re-
latie dient te hebben met de voormali-
ge zuivelfabriek.

ECONSTRUCTIE
VANDEZUT-

PHENSEWEG TUS-
SEN DE RONDWEG

ENDESCHOOL-
STRAAT

Het plan voor de reconstructie van dit
weggedtelte heeft ter visie gelegen. 25
personen hebben dit plan bekeken, 11
daarvan hebben mondeling een reactie
gegeven, er zijn vier brieven over dit
plan ingekomen. Burgemeester en wet-
houders geven de gemeenteraad nu
een eindverslag van deze inspraak. De
belangrijkste opmerkingen die naar
aanleiding van dit plan zijn gemaakt:

— bezwaar tegen een trottoir aan de
zuid-westzijde van de Zutphense-
weg;

— positieve reacties over het voorne-
men om een middengeleider met
oversteekgelegenheid aan te leggen
nabij het kruispunt de Boonk Dr. C.
Lulofsweg;

'Met chemisch afval gooit u meer
weg dan u denkt'

— sommigen vinden het ter beperking
van geluidsoverlast wenselijk om de
rijbaan te asfalteren. Daarbij zou aan
beide zijden van de Zutphenseweg
een fietsstrook moeten worden aan-
gelegd ter verhoging van de veilig-
heid van fietsers.

— aanbrengen van hekjes o.i.d. bij het
begin van het voetpad tussen de
Hoetinkhof en de Zutphenseweg ter
voorkoming van fietsers op dit voet-
pad;

— aanbrengen van extra voorzieningen
op de kruispunten Strodijk/Mispel-
kampdijk en Addinkhof/de Steege
ter verhoging van de veiligheid van
overstekende fietsers en voetgan-
gers;

— een aantal belangstellenden wil de
eik nabij de Dr. C. Lulofsweg be-
houden.

Namens de protestants christelijke ba-
sisschool 'Het Hoge' worden ten aan-
zien van het kruispunt de Boonk/Dr.
C. lulofsweg mondeling de volgende
suggesties gedaan:

— plaats verkeerslichten plus aanvul-
lende voorzieningen bij de over-
steek ter verhoging van de veiligheid
van de overstekende kinderen; de
school geeft te kennen voornemens
te zijn te blijven oversteken ter
hoogte van het veevoederbedijf als
er geen verkeerslichten komen;

— maak de bocht Dr. C. Lulofsweg/
Hoetinkhof krapper en haal de eer-
ste drempel in Hoetinkhof naar vo-
ren (richting Lulofsweg) ter verla-
ging van de snelheid;

— plaats aan de Zutphenseweg een
voor-aanduiding aan weerszijden
van de oversteekplaats ter verhoging
van de oplettendheid van de wegge-
bruikers;

— maak ook aan de andere kant van het
kruispunt en in de aansluitende we-
gen zebra's.

De werkgroep toegankelijkheid van de
Stichtin^^/elzijn Ouderen Vorden is
een bi^Bontvangen waarin gepleit
wordt vour:
— het instellen van een parkeerverbod

aan beide zijden van de Zutphense-
weg ter verhoging van de veiligheid
van de fietsers op de Zutphenseweg;

— het JBsen van enkele zitbanken
ten bem>eve van mensen die slecht
ter been zijn.

Bij de opstelling van het definitieve
plan zullen burgemeester en wethou-
ders zoveel als mogelijk is en wenselijk
wordt geacht verwerken in het plan
voor de definitieve reconstructie.

Rijkswaterstaat gaat op het gedeelte
van de Zutphenseweg tussen de kruis-
punten Strodijk/Mispelkampdijk en de
Steege/Addinkhof een nieuwe deklaag
aanbrengen. De werkzaamheden die
de gemeente daar wil uitvoeren dienen
gelijktijdig plaats te vinden. Het gaat
om:
- het aanbrengen van een visuele ver-

smalling en 3 middengeleiders bij

het kruispunt Mispelkampdijk -
Strodijk, (de grens van de bebouw-

de kom);
- het fietspad aan de zuidwestzijde van

de Zutphenseweg nabij het kruis-
punt Addinkhof — de Steege wordt
verlegd, zodat dit fietspad voor dit
kruispunt invoegt op de rijbaan;

— de bushaltehaven nabij Nuova ver-
valt. Deze haven komt nu aan de
andere kant van het kruispunt Ad-
dinkhof— de Steege.

- Verder vindt er onderhoud plaats
aan het trottoir tussen de Steege en
de Mispelkampdijk en aan de fiets-
paden.

De inspraakreactie ten aanzien van dit
weggedeelte, het aanbrengen van extra
voorzieningen op de kruispunten Stro-
dijk — Mispelkampdijk en Addinkhof
— de Steege, ter verhoging van de vei-
ligheid van overstekende fietsers en
voetgangers, kan niet worden overge-
nomen. De aanleg van verkeersgelei-
ders geeft een snelheidsremmend ef-
fect. Het verleggen van het fietspad bij
de Steege — Addinkhof maakt het
fietspad overzichtelijker. Ook komt er
op de fietspaden een rode slijtlaag, wat
met name bij de kruispunten verduide-
lijkend zal werken. Door de beperkte
ruimte is het niet mogelijk hier over-
steekvoorzieningen te maken. Het col-
lege is van mening dat met de hier
voorgestelde maatregelen de veiligheid
van fietsers en voetgangers voldoende
is gewaarborgd.
De inspraakreacties over het wegge-
deelte tussen de Steege — Addinkhof
en de Schoolstraat komen in de raads-
vergadering van juli aanstaande aaan de
orde. Ook hieraan besteden we uiter-
aard in deze rubriek aandacht.

085
452220

ASTSTELLING
BESTEMMINGS-

PLANBUITENGE-
BIED 1989, m. i

Door de vaststelling van dit bestem-
mingsplan maakt de gemeenteraad het
mogelijk om een schuur van het per-
ceel Schuttestraat 13 te gaan gebruiken
als kampeergelegenheid.
De Kampeerwet geeft de mogelijkheid
om maximaal 100 dagen per jaar in ge-
bouwen te verblijven die deel uitma-
ken van een agrarisch bedrijf. De agra-
rische functie dient daarbij de hoofd-
functie te blijven. Indien het bestem-
mingsplan echter aangeeft dat er sprake
is van een agrarisch gebied van natuur-
waarde en grote landschappelijke waar-
de, dan is een kampeerboerderij niet
toegestaan. Het gemeentelijk kampeer-
beleid geeft slechts een beperking in
het aantal toegestane kampeerboerde-
rijen.

Omdat het bestemmingsplan echter
geen ruimte biedt voor verbouwings-
mogelijkheden ten behoeve van inci-
denteel recreatief gebruik, stellen bur-
gemeester en wethouders de gemeen-
teraad voor om het bestemmingsplan
'Buitengebied 1989, nr. l, vast te stel-
len, ondanks het feit dat er tegen de
vaststelling van dit plan bezwaren zijn
ingediend door 't Schoutenhuis b.v.
namens het Onstein b.v. en de heer G.
Artz. Zij vrezen verstoring van de rust
in het gebied en van aantasting van de
landschappelijke en natuurwaarden.
Burgemeester en wethouders denken
dat deze bezwaren ondervangen kun-
nen worden door het verbinden van
voorschriften aan de te verlenen vrij-
stelling op grond van de Kampeerwet.

IEUWEGEMEEN-
SCHAPPELIJKE

REGELING GE-
WEST MIDDEN IJS-

SEL
Burgemeester en wethouders stellen de
gemeenteraad voor om nu, na een ja-
renlange discussie hierover in het Ge-
west Midden IJssel en de deelnemende
gemeenten, de definitieve nieuwe rege-
ling voor het gewest Midden IJssel aan
te nemen. Aangezien er al meerdere
ontwerp-regelingen ter sprake zijn ge-
weest, waarin wijzigingen konden wor-
den aangebracht, dient de gemeente-
raad thans ja of nee te zeggen tegen de
nu voorliggende regeling.

OUWVERGUN-
NINGEN

Op 16 mei jongstleden hebben burge-
meester en wethouders bouwvergun-
ning verleend aan:
- Mevrouw Voskamp-Doesburg, Mar-

grietlaan 20 te Vorden, voor het ge-
heel vernieuwen van een woning op
het perceel Ruurloseweg 94 te Vor-
den;

— de sportvereniging 'Ratti', Eikenlaan
15 te Vorden, voor het bouwen van
een noodgebouw aan de Eikenlaan
te Vorden.

— de heer G.J. Schotsman, Ruurlose-
weg 18, voor het bouwen van een
schuur met carport op het perceel
Ruurloseweg 18 te Vorden.

Op grond van het bepaalde in de Wet
Administratieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig dagen
na het verlenen van de vergunning bij
burgemeester en wethouders een be-
zwaarschrift worden ingediend.

j&iJRNENMUUR
Op de begraafplaats te Vorden is een
urnenmuur gemaakt. Hierin kunnen
asbussen worden bijgezet. De kosten
voor het aankopen van een ruimte voor
het bijzetten van een asbus bedragen
f. 605,35. de vergunning voor het plaat-
sen van een afdekplaat kost f75,10, en
er moet een bedrag worden betaald van
f. 100,— voor het plaatsen van de as-
bus. Het onderhoud kost f. 31,85 per
jaar.

IJDELIKE VER-
KEERSMAATRE-

GELEN
In verband met de openstelling van de
tuinen van Kasteel De Wiersse geldt op
27 en 28 mei aanstaande een parkeer-
verbod voor beide zijden van de Brand-
enborchweg vanaf de Ruurloseweg tot
aan de spoorbaan en is de Wiersseral-
lee afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers.
In verband met het maken van een
plaatopname door het Vordens Man-
nenkoor in de Christus Koningkerk
worden een gedeelte van het Jebbink
vanaf de Burgemeester Galleestraat tot
aan de Boonk, de Decanijeweg en het
Molenblick afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers op 27 mei 1989
van 09.00 tot 18.00 uur.

i:::::*:::;?::;;̂ ^

EEM EENKIJKJE
IN DE INFORMA-

TIESTAND
In de informatiestand bij bevolking en
burgerlijke stand vindt u tal van fol-
ders. Vrijwel steeds zijn de 'postbus 51'
folders voorradig. Zo zijn thans -
gratis — verkrijgbaar:

— studiefinanciering (18+);
— werken en leren;
— chemisch afval;
— hou van je hart;
— wat te doen na aanranding of ver-

krachting;
- veilig vrijen;
— wat er op staat zit er in;
- bijdrage aanpassing woning;
— Europa 1992 verandert ook uw we-

reld.

ANVRAGENPAS-
POORTEN

Wacht niet met het aanvragen van een
paspoort tot aan het seizoen. Op dit
moment duurt de behandeling voor
het verkrijgen van een pas 14 dagen. In
het zomerseizoen zal deze termijn aan-
zienlijk langer worden. Houdt u hier-
mee rekening en vraag nu een pas aan!

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-
HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in te leveren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te geven aan de

diverse verenigingen die dit pe-
riodiek inzamelen.

Glas, hup in,
de glasbak

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

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

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

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

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

JLJLA
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Drie-weekenden
toernooi Ratti voor
de 14e keer

Bovenstaand toernooi gaat a.s. week-
end van start. Zaterdagmorgen wordt
begonnen met de F-pupillen met deel-
name van 12 elftallen. De te winnen
bekers zijn beschikbaar gesteld door
Oldenhave BV, Peters BV en Simon
Daalder. De Fairplay komt van de
Tuunte. Zaterdagmiddag is het dan de
beurt aan het zaterdag l elftal. Hier zijn
de bekers van fa. Dijkerman, van Zee-
burg, 't Praothoes, fairplay van fa. Kuy-
pers. Op zondag 28 mei speelt de zon-
dag 5e klasse, hier is de deelname 10
elftallen. Zij strijden om de bekers be-
schikbaar gesteld door de fa. Sieme-
rink, De Herberg, de Rabobank en de
fairplaycup van de fa. Weulen Kranen-
barg.

Postduiven- E. Brandenburg (WD):

vereniging Vorden In commissie Financiën/
Openbare Werken gaarne wat
industrieterrein in voorraad

Landelijke culturele 'Cosbo Vorden' een

Leden van de Postduivenvereniging
Vorden hebben deelgenomen aan een
wedvlucht vanaf Chimay. De prijswin-
naars waren: G. en H. Boesveld 1-4-5-
11-12-15; J. Eulink 2-13; A.A. Jurriens
3-7; M. Olieslager 6; H. Doornink 8; R.
Wesselink 9-14 en M.J. Bruggeman 10.

Voorjaarstocht
Achtkastelenrij ders
De Voorjaarstocht die de VRTC 'De
Achtkastelenrij ders' zondag organi-
seerde trok in totaal 360 deelnemers.
De ca. 120 deelnemers aan de tocht van
40 kilometer fietsten richting Zwiep,
Barchem; de 140 deelnemers aan de
tocht van 80 km. richting Doetinchem
en de ca. 100 deelnemers aan de rit
over een afstand van 120 km. gingen
richting Montferland.

Zonder uw steun zijn wij
hulpeloos
Onder dat motto organiseert het Nederlands Rode Kruis van 22 mei
t/m 4 juni haar jaarlijkse collecte. De verzoeken om hulp blijven
binnenstromen. Daar komt nooit een eind aan. Het spreekt vanzelf, dat
het Rode Kruis aan die stroom van verzoeken zoveel mogelijk wil
voldoen. Maar daar is geld voor nodig, heel veel geld. De jaarlijkse
collecte is een van de belangrijkste financiële pijlers an het Rode Kruis.
Centraal daarin staat het huis-aan-huis collecteren.

Hulp aan vluchtelingen en bij
natuurrampen
Veel plaatsen op de wereld worden ge-
teisterd door oorlogen. Bijna altijd val-
len de meeste slachtoffers van dit on-
menselijke oorlogsgeweld onder de on-
schuldige burgerbevolking. Om de
ergste nood op te vangen helpt het
Rode Kruis met medische voorzienin-
gen, tijdelijk onderdak, voedsel en kle-
ding. Maar er zijn ook regelmatig aard-
bevingen of andere natuurrampen,
meestal onverwacht en vrijwel altijd
zijn de gevolgen rampzalig. Het Rode
Kruis is snel ter plaatse me_t voedsel,
medicamenten, dekens en andere
hulpgoederen.

Welfare
Door leeftijd, ziekte of handicap drei-
gen veel mensen in een isolement te
belanden. De Welfare-aktiviteiten van
het Rode Kruis zorgen voor afleiding,
contact en gezelligheid. Ook in Vorden
is een welfare-afdeling van het Rode
Kruis aktief en worden mensen door
vrouwelijke en mannelijke welfarevrij-
willigers thuis, in de Wehme, of andere
instituten bezocht.

Telefooncirkels
Eenzaamheid is wellicht een van de
grootste problemen in onze moderne
samenleving. Vooral chronisch zieken
en bejaarden hebben daar sterk onder
te lijden. Een simpel telefoontje doet
vaak al wonderen, kan heel bevrijdend
werken. De telefooncirkels van het
Rode Kruis betekent voor heel veel
eenzame mensen een dagelijks contact.

Bloed doet leven
Circa 500000 vrijwillige donoren staan
via het Rode Kruis per jaar ongeveer
320000 liter bloed af. Dit bloed gaat zo-
wel onbewerkt als in centraal aange-
maakte, lang houdbare bloedproduk-
ten naar de ziekenhuizen.

Leven na de dood:
transplantatie
Het Rode Kruis bevordert de werving
van orgaandonoren via het beschikbaar
stellen van een donorcodicil.

Internationale hulp
Het afgelopen jaar was een rampjaar bij
uitstek. U herinnert zich ongetwijfeld
de grote aktie 'Afrika nu' voor de
slachtoffers van droogte, oorlogen en
sprinkhanen in maar liefst acht Afri-
kaanse landen; de acties na de overstro-
mingen in Soedan en Bangladesh en
voor 500000 daklozen na de aardbeving
in Armenië.Daarnaast stuurde het
Rode Kruis hulp naar o.a. Panama
(voedselschaarste), China (overstro-
mingen), Nicaragua en Mexico (orka-
nen), Libanon (oorlog) en Pakistan
(vluchtingen).

Geld
Een aantal taken van het Rode Kruis
zijn in dit artikel belicht. Voor het uit-
voeren van o.a. deze taken is geld no-
dig. Veel geld. Mag het Rode Kruis op
uw steun rekenen? Zonder uw steun
zijn wij hulpeloos!!

De heer E. Brandenbarg (WD) stelde dinsdagavond in de commissie
Financien/Openbare Werken het college voor de mogelijkheden te
onderzoeken om wat 'extra industrieterrein in voorraad te hebben'.
Aanleiding hiertoe was het batig saldo op de rekening 1987 van het
gemeentelijk grondbedrijf. De heer Brandenbarg verzocht het college
om het overschot voor het door hem geschetste doel te reserveren.

'Ik doe deze suggestie zodat de aanwe-
zige bedrijven in de toekomst kunnen
expanderen' zo lichtte Brandenbarg
toe. Zijn suggestie vond zo weinig
weerklank bij met namen de CDA-
commissieleden. De heer A. van Vos-
kuilen: 'Ik waarschuw u, ik zie weinig
Vordense ondernemers hierop afvlie-
gen. Zijn fraktiegenott W.A.J. Lichten-
berg voorzag nog meer problemen. 'Er
zijn door dit soort handelingen al vele
gemeenten in de problemen gekomen,
wanneer op gegeven moment blijkt dat
de gronden niet verkocht kunnen wor-
den. Dat betekent in eerste instantie
renteverlies en vervolgens wordt de
grond alleen maar duurder!', zo waar-
schuwde de heer Lichtenberg. Hoofd
Financien van de gemeente Vorden, de
heer T.M. van Hunnik, deelde mede
dat een destijds gehouden onderzoek
heeft uitgewezen dat de gemeente Vor-
den tot het jaar 2000 over voldoende
industriegebied beschikt. Wethouder
mr. M.A.V. Slingenberg zei de sugges-
tie van zijn partijgenoot te kunnen be-
grijpen. Verder merkte hij op dat wel of
niet aankopen van 'extra' industrieter-
rein gewoon een zaak blijft van de ge-
meenteraad. 'En u zit daar tenslotte
zelf bij', zo sprak hij tot de CDA-
commissieleden.

De heer E. Brandenbarg (WD) be-
pleitte om het informatiebord dat
thans tussen Trager en Villa Nuova
staat de verplaatsen naar een plek voor
de afslag naar de Rondweg richting
Hengelo. Overleg hierover is nog gaan-
de, zo werd hem medegedeeld. De
commissie stond positief tegenover het
voorstel om grond aan de Volkstuinve-
reniging Vorden te verkopen, al zag
Brandenbarg liever dat de grond ver-
kocht werd. Hij verzocht het college
erop toe te zien dat de volkstuinver. er
langs het Beekdal geen vuilnisbelt van
maakt. 'Het beekdal moet schoon blij-
ven', aldus Brandenbarg.

wedstijden

Jonge Gelre derde

Ondersteund door een flinke suppor-
tersschare nam Jong Gelre zaterdag in
Joure deel aan de culturele wedstrijden
van de PJGN om het kampioenschap
van Nederland. Het Vordense team be-
haalde een fraaie derde plaats. De afd.
Vorden was gerechtigd om in Joure
deel te nemen vanwege het feit dat zij
zowel kampioen van de regio West
Achterhoek is geworden alsmede het
provinciaal kampioenschap van Jong
Gelre. Het thema voor deze wedstrijd
was 'Milieu vriendelijk produceren en
consumeren'. Erik Knoef, leider van
het Vordense team was tevens de
schrijver van de teksten. Nationaal
kampioen werd 'Kabouret uit Euro-
Delta; 2 Wezepe (PJGO); 3 Vorden
(Gelderland); 4/5 PJZ (Plattelands Jon-
geren Zeeland) en JAD (Jongeren
Agra. Drente). Het team van Vorden
bestond uit de dames Henriette Fok-
kink, Karin Boers en Yvonne Boers en
de heren Erik en Andre Knoef en Ger-
rit Regelink.

feit

Afscheid 4e jaars Vordense
LHNO met zeskamp
Woensdag 17 mei jl. begon met het vak Nederlands op Mavo C- en D-
niveau het landelijk examen voor de 4e klassers van de Chr. Lhno
't Beeckland. Op de laatste lesdag daarvoor hadden /ij op feestelijke
w^jze afscheid genomen van hun mede-leerlingen.

Gemeente wil bij
reconstructie
Zutriaenseweg
vinger aan de pols
houden
CDA-er W.J. Lichtenberg adviseerde
het colj^fc dinsdagavond in de com-
missie O^nbare Werken om bij de re-
constructie van de Zutphenseweg tus-
sen de Rondweg en de Schoolstraat
(het gedeelte tussen Strodijk/Mispel-
kampdijk tot de Steege/Addinkhof) de
vinger flink aan de pols te houden. 'De
hele constructie is tot groot genoegen
van vele burgers van groot tot klein.
Mochten er eventueel 'onderweg' zich
toch nog dingen voordoen die voor
verbetering in aanmerking komen,
kom dan naar ons terug', aldus Licht-
enberg tot wethouder Slingenberg.
'Het gaat tenslotte om de veiligheid
van de burgers', zo sprak Lichtenberg.
Wethouder Slingenberg: 'De vinger
houden wij dagelijks aan de pols. Een
van de medewerkers van gemeentewer-
ken is vrijwel dagelijks bij de recon-
structie aanwezig en houdt tevens de
kontakten met de bestuurders', aldus
de wethouder.

's Morgens vond in de gymzaal van de
school een creatief programma plaats.
Leerlingen uit alle klassen brachten po-
pulaire en klassieke muziek ten gehore.
Er vond op een podium tevens een spel
en een sound-mixshow plaats. Tot slot
van dit programma werden de examen-
kandidaten op een caberet-achtige ma-
nier toegezongen door d^te klassers
en het personeel van de {^^ol. Ook de
4e klassers zelf kwamen^Iaarna goed

voor de dag. Voor alle leerlingen en het
personeel hadden zij een uitgebreide
zeskamp in en rond de school georga-
niseerd. Na afloop hiervan verrastten
de 4e klassers het personeel van "t
Beeckland' bovendien nog met een ge-
zellige barbecue. Aan het eind van de
dag werd het door de directrice van de
school veel succes toegewenst bij de
examens.

Plattelandsvrouwen Geslaagd

Vorden 3 kampioen
Door een overwinning in de laatste competitie wedstrijd tegen Rietmolen 2 die met 5-2 gewonnen werd, is
Vorden 3 kampioen geworden, in de 3e klasse met 22 wedstrijden en 34 punten, en promoveerd naar de 2e
klasse.
V.l.n.r. staand: R. Lammers, D. Vlogman, J. Golstein, R. Hoevers, J. Eggink, A. Bultman, Ch. Hissink.
Zittend v.l.n.r. R. Golstein, B. Wentink, Leider J. Visser, B. Zweverink, J. Gr. Jebbink, E. Steenbreker.

Tijdens de laatste bijee|^mst in dit
seizoen hebben de plattelBrasvrouwen
van de afd. Vorden bezoek gehad van
prof. dr. Yteke Weeda. Yteke Weeda is
gezinssociologe aan de landbouwuni-
versiteit in Wageningen. Zij hield een
lezing over het onderwerp 'Veranderin-
gen rond gezin en andere leefvormen'.
Allerlei onderwerpen werden door
haar belicht zoals huwelijk, samenwo-
nen, alleenwonenden, sexualiteit, kin-
deren krijgen en opvoeden etc. Over al
deze vormen van samenleving werden
na de pauze door de dames uitgebreid
vragen gesteld. Het voorjaarsreisje
vindt deze week plaats naar Duitsland.
Voor 22 juni staat er een fietstocht op
het programma richting Ruurlo, Borcu-
lo. Dames die nog mee willen fietsen
kunnen zich opgeven bij mevr. Koning,
tel. 6838 of mevr. Pelgrum tel. 1267.

Voorlichtingsstand
over kanker in Het
Nieuwe Spittaal
Kanker is een ziekte die veel voorkomt;
één op de vier Nederlanders wordt er-
mee geconfronteerd. Bijna iedereen
kent wel iemand met kanker in de fa-
milie of kennissenkring. Bij de toene-
mende vergrijzing in ons land zal het
aantal nieuwe patiënten tussen 1985 en
2000 jaarlijks met !1/2% toenemen.

Volgens Europese kankerdeskundigen
kunnen de Europese landen hun
krachten bundelen om het sterftecijfer
als gevolg van kanker in het jaar 2000
met 15% te laten dalen. Daarom is dit
jaar uitgeroepen als het Europese jaar
van de Kankerbestrijding. Voorlichting
over preventie en vroege opsporing van
kanker onder het motto 'Kennis help
tegen kanker' is een belangrijk onder-
deel van de Europese aktie. In kader
van 'Europa tegen kanker' geeft het In-
tegraal Kankercentrum op woensdag 31
mei a.s. voorlichting over kanker in de
hal van Het Nieuwe Spittaal. Voor
hulpverleners en publiek is het moge-
lijk (mondelinge en schriftelijke) infor-
matie over de vele aspecten van kanker
te verkrijgen. Ook is het mogelijk om
de volgende videofilms te bekijken:
Wat is kanker en de behandeling van
kanker; Preventie en vroege opsporing.
Indien u meer informatie wenst over
deze dag kunt u contact opnemen met
het Integraal Kankercentrum, Haaks-
bergerstraat 84, 7513 EA Enschede, tel.
053-305010.

Onze plaatsgenote Mieke Polman, ver-
bonden aan het verpleeghuis Schiehoven,
slaagde in Rotterdam voor het diploma
ziekenverzorgster.

PV de Blauwkras
Wedvlucht Mettet
B.H. Londen 1-4; comb. van Gijssel 2-
10; H. Langenkamp 3-6; C. Goedhart 5;
H. ter Beek 7; H. Modderkolk 8-9.

Onder flinke belangstelling werd vrij-
dag in het Dorpscentrum het samen-
werkingsverband tussen de drie plaat-
selijke bonden ANBO; KBO en PCOB
een feit. Voorafgaande aan deze officië-
le installatie van 'Cosbo Vorden' (Cen-
traal Orgaan Samenwerkende Oude-
renbonden) was een werkcommissie
gevormd die één en ander heeft uitge-
werkt en de voorstellen aan de plaatse-
lijke bonden heeft gedaan. De heer B.
van Tilburg gespreksleider van de com-
missie werd vrijdag door verschillende
sprekers veel lof toegezwaaid voor zijn
aandeel in de totstandkoming van dit
samenwerkingsverband.
Tijdens zijn inleiding, waarbij hij de
achtergronden toelichtte, verduidelijk-
te de heer van Tilburg dat het Cosbo
Vorden onder meer als haar taak ziet
om een soort stem te geven aan het
gezamenlijke belang van de ouderen in
Vorden. Hij deed een beroep op wet-
houder mevr. Aartsen (die namens het
gemeentebestuur haar gelukwensen
aanbood) om meer aandacht te schen-
ken aan het Ouderenbeleid. Mevr.
Aartsen beloofde over de wens van de
heer van Tilburg 'meer struktureel
overleg met het gemeentebestuur' na
te zullen denken en te bekijken in wel-
ke vorm dit gegoten kan worden. Feli-
citaties waren er van de heer R. Kuyper
namens het Cosbo-Gelderland; de
heer J. Veenendaal namens de Stich-
ting Welzijn Ouderen Vorden; mevr.
I.A.M.J. Snoep-Jager namens de
PCOB; de heer A. Wolterink namens
de KBO; en de heer H. de Graaf na-
mens de ANBO. Hij installeerde tevens
het bestuur van 'Cosbo-Vorden', be-
staande uit de heren B. van Tilburg; D.
Krol; J.A.M. Bleumink; B.F. Lebbink;
A. Wolterink; J.W. de Klerk; C.A. KI.
Ikkink en de dames mevr. W.G.
Horstink-Bertram en mevr. I.A.M.J.
Snoep-Jager.

Ingezonden mededeling
Buiten verantwoording van de redactie

Per abuis is in de afleveringen van
nieuws rond de Pieterpad Milieu Esta-
fette een abuis gemaakt. Als sponsor
werd genoemd de AMRO-bank. Dit
moet zijn de RABO-bank. De fout ligt
niet bij de fa. Weevers, maar bij onder-
getekende. Overigens verliep de organi-
satie op vrijdag 19, aankomst in Vorden
en zaterdag 20 mei, vertrek bij Bakker
en het afhalen van de schoolkinderen
die meeliepen tot 't Zelle voortreffelijk.
Want organiseren kan de Stichting
'Pieterpad' als de beste.

Ab Turfboer
Tel. 1298

Runderlappen uit Waes

Weekend
recept
Slagerij
Vlogman

Bij onze zuiderburen, in het land van Waes, bereidt men runderlappen in
bier en dat levert een gerecht met een bijzonder fijne smaak op. G ekook-
te andijvie of spinazie en kleine gekookte aardappelen of aardappelpuree
smaken er goed bij.
Reken voor 4 personen op 600 gram magere runderstooflappen. Verder
heeft u nodig: l flesje bier(Pilsner), l ui,(zonnebloem)olie, laurierblade-
ren, kruidnagelen en gedroogde basilicum.

Maak het vlees droog met keukenpapier en wrijf het in met wat zout en
peper. Schenk de inhoud van het flesje bier in een kom en voeg dezelfde
hoeveelheid koud water toe. Doe er 2 verkruimelde laurierblaadjes, 4
kruidnagelen en '/2 theelepel gedroogde basilicum bij. Roer alles goed
door en voeg daarna 2 eetlepels olie toe.
Leg het vlees in de marinade en laat het er (afgedekt met een velletje
plastic huishoudfolie) 8 tot 12 uur in ligge. Plaats de kom gedurende die
tijd op een vrij koele plaats (kelder, koelkast). Schep de runderlappen van
tijd tot tijd om.
Maak 't vlees na het marineren droog met keukenpapier. Verhit 60 gram
boter in een pan met dikke bodem. Wacht tot het schuim is weggetrok-
ken en bak de lappen aan weerskanten bruin. Breng intussen de reste-
rende marinade aan de kook. Zeef het en voeg zoveel van de marinade
bij het vlees tot het royaal onder staat. Leg het deksel op de pan en laat al-
les 2 tot 2'/2 uur heel zachtjes sudderen tot het vlees gaar is. Neem het
vlees daarna uit de pan en houd het warm. Laat het stoofvocht indampen
tot er nit veel meer dan 2'/2 deciliter is overgebleven. Klop er vlak voor het
opdienen l klontje ijskoude boter (ca. 35 gram) door en neem tijdens het
kloppen de pan van de warmtebron. Leg het vlees op een voorverwarm-
de schaal en schenk de saus erover. Strooi er eventueel wat fijngesneden
bieslook over. .

Tip: in plaats van het lichte Pilsner bier kunt u ook donker bier (Oud
bruin en in het najaar Bokbier) nemen. Het gerecht krijgt er een uitge-
sproken milde smaak door.

Bereidingstijd: 60 minuten - Energie per portie: ca. 2025 kj (485 kcal).
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BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Kringloop en
recycling Zelhem

vraagt 'SPULLETJES' uit
grootmoeders tijd;
tevens gevraagd

SLOOPAUTO'S, IJZER
en METALEN.

Tel.: 08342-3550.

ZONDER UW
STEUNZIJN

WIJ HULPELOOS

MET MALSOVIT VALT U 1 -3
KILO PER WEEK AF!
Hoe? Haal het dieet-plan bij:

Echte Bakker
VAN ASSELT
Zutphenseweg 18. Vorden, tel. 1384

GEMEENTE
VORDEN
(8280 inwoners - 6835 ha)

Burgemeester en wethouders roepen sollicitanten
op voor de functie van:

Uitvoerder-opzichter
buitendienst
bij de afdeling gemeentewerken

Algemene informatie:
De ambtelijke organisatie bestaat uit de afdelin-
gen algemene zaken, financiën, gemeentewerken,
ruimtelijke ordening en welzijn.
De afdeling gemeentewerken bestaat uit een bin-
nendienst van 5 medewerkers en een buitendienst
van 12 medewerkers.

Functie-informatie:
— rechtstreeks leiding geven aan de buitendienst

van de afdeling gemeentewerken;
— bijhouden van de administratie van de buiten-

dienst afdeling gemeentewerken;
— opstellen van en controle op uitvoering van on-

derhoudscontracten met derden;
— landmeetkundige werkzaamheden;
— voorbereiding en begeleiding gladheidsbestrij-

ding;
— verrichten van alle overige op de afdeling voor-

komende werkzaamheden.

Functie-eisen:
— opleiding op MTS-niveau (weg- en waterbouw),

waarbij kennis op het gebied van groenvoorzienin-
gen tot aanbeveling strekt;

— goede leidinggevende en organisatorische kwali-
teiten;

— uitstekend kunnen omgaan met publiek;
— goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings-

vaardigheid;
— ervaring in soortgelijke werkzaamheden;
— rijbewijs B;
— leeftijd ongeveer 30 jaar.

Van de nieuwe funktionaris wordt verwacht dat
hij zich in de gemeente Vorden vestigt.
Nadere inlichtingen over deze functie kunnen
worden verkregen bij het hoofd van de afdeling
de heer B. Bekman, tel. 05752-2323.

Salariëring:
Afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring wordt
een salaris geboden van maximaal f 3.152,— bruto
per maand.

Sollicitaties:
Binnen 14 dagen na het verschijnen van deze adver-
tentie te richten aan het college van burgemeester
en wethouders van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA
Vorden.

SALON >MARIAMNE'
Zomeraanbieding

Onderbenen harsen normale prijs f 32,50 nu voor 27,50
Bikinilijn harsen normaal 117,50 nu voor 15,—

Aanbiedingen geldig t/m 27-5

Kwaliteit staat bij mij voorop
dinsdag t/m zaterdag: behandeling volgens afspraak; maandag's gesloten

DORPSSTRAAT 30a - VORDEN - TEL.: 05752-2033 of 3367
MARIANNE helpt aan meer vrouwelijke zekerheid door gehele huid- en
scboonheidsverzorging en door haar verkwikkende massages.

Dekker Electro B.V.
Electro Technisch
Installatiebedrijf

voor complete
aanleg van al
uwelectrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN -ZUTPHENSEWEG 8 -TEL. 21 22

z.v.v. VELOCITAS
TOT 1 JUN11989 KUNNEN

NIEUWE HERENLEDEN
ZICH ONDER VOORBEHOUD AANMFLDEN.

Telefonische info en opgave bij:
H. Spithoven
05752-1904

OOK ZIJN NIEUWE DAMESLEDEN
NOG STEEDS WELKOM

t* aat Vers c
Waar service en kwaliteit

zo gewoon is!

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 25, 26 en 27 mei

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Aardbeien

per doosje

2,50

MAANDAG
29 mei

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
30 mei

500 gram

Raapstelen
panklaar 0.95

WOENSDAG
31 mei

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten ra uw kost uit voorraad leverbaar.

Brood, daar zit wat in!
Juist met dit warme weer moet men
het eten niet vergeten!
Eet daarom brood van de man die
zelf bakt. U proeft wel waarom! NNIND/VIOLENMKKERS

AANBIEDING:

Aardbeien Schuitje NU 1,50 Perstuk
Appelpunten NU 1,50 perstuk
Zeeuwse cake van3,50v00r 3,—
Krenten of Rozijnenbrood van4,20v00r 3,75

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HET VOOR U

TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Bief stuk
ongewoon lekker

250 gram
6,75

NU VOLOP VAKANTIEVLEES IN BUK
MAKKELIJK, EN GEGARANDEERD

LEKKER!!

UI! FIGEN
WORSFMAKFRIJ

***** Smeerworst
'2 sooitrn. pci stuk l ,^O

Komkommersalade
1()()<| i , im 0,98

WEEKEND SPECIALITEITEN

Hamburgers«»
Boomstammetjes

5 halen
4 betalen

MAANDAG f DINSDAG

Verse worst
fijne 1 kii, 6,95

grove 1 k,u,
Schouderkarbonades

1 kiio 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

Riblapjes
1 küo 14,90
Filetlapjes
1 kiio 16,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi 1 k,i0 6,25
Pizza's per stuk 6,25

WOENSDAG GFHAKTDAG

Rundergehakt 1 k,i,. 11,50
. h.o.h. gehakt 1 k»o 7,95

Shoarma gehakt

Honderden zien
uw etalage

duizenden uw
advertentie
in Contact.

STADION

Se3*erhera"r
VORDEN

IN HET CAFÉ
i.s.m. BREDEVELD RADIO EN TV

Woensdag 31 mei
FINLAND-NEDERLAND

op grootbeeld TV

t winkeltje in brood en banket

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

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend voornemens te zijn om met toepassing van arti-
kel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, junc-
to artikel 50, lid 8 van de Woningwet medewerking
te verlenen aan de bouwplannen van Weevers
Onroerend Goed B.V. voor de bouw van een bedrijfs-
woning aan de Pastorieweg en een hertenonderko-
men aan de Nieuwstad 30a.

De op deze bouwplannen betrekking hebbende
bouw- en situatietekeningen liggen vanaf vrijdag 26
mei 1989 gedurende 14 dagen ter gemeente-
secretarie (koetshuis) ter inzage met de mogelijkheid
voor een ieder om hiertegen gedurende bovenge-
noemde termijn schriftelijk bezwaren in te dienen bij
hun college.

Vorden, 25 mei 1989.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

INTERNATIONALE SORBO JEUGDVOETBALTOERNOOI
voor C-teams 27-28 mei

DEELNEMERS: AJAX • PSV
FEYENOORD

Terrein: Voetbalvereniging Vorden, Oude Zutphenseweg
aanvang: 27 mei: 10.00 uur - 28 mei: 9.00 uur

ANDERLECHT . SCHALKE 04
KNVB-SELEKTIETEAM . W VORDEN



22 mei 1989 is geboren onze
dochter

E/se
Eliseba Willemina

TrudyTolkamp
Frans Berentsen

Eikenlaan 20a
7251 LTVorden

Hiermede betuigen wij onze
hartelijke dank voor het me-
deleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lie-
ve moeder en oma

Aaltjen Nijenhuis-
Zweverink

Fam. Nijenhuis

Vorden, mei 1989.
't Hoogevonder
Wildenborchseweg 34

Langs deze weg willen wij
iedereen hartelijk bedanken
voor de vele felicitaties, bloe-
men en cadeaus, die wij
mochten ontvangen op onze
huwelijksdag.

Erna en Ton
Tol ka m p

Het Wiemelink45
7251 CW Vorden.

• IK BETAAL

voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
1 z.g.a.n. Aanhangwagen
met afneembare veeopzet
voor kleinvee. B. Bargeman,
Wilmerinkweg 1, tel. 05752-
1558, Vorden.

• GEVRAAGD:
Zelfst. hulp i.d. huish. voor 2
ochtenden p.w.. Tel.: 05752-
6723.

• TE KOOP:
Diepvries + gratis af te ha-
len: zwart hondje. G.J. Men-
nink, Strodijk 8.

• EEN VRIEND vertrekt naar
het buitenland en vroeg ons
voor hem te verkopen zijn VW
Golf 1300 C, incl. ace., APK,
WA en WB. Een prima auto
met slechts 55.000 km op de
teller voor f 12.950,-. Tel.:
Idema, 05752-6814.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• TE KOOP:
Alle soorten koolplanten, to-
maten, sla, courgettes, en
komkommerplanten. Jonge
konijntjes, kleurdwerg, en
cavia's. D. Klein Geltink,
Schuttestraat 1, Vorden, tel.
1498.

• TE KOOP:
i.z.g.st. 1 motor cirkelmaaier
met opvangbak, B en S, 49
cm. Tel. 05735-3144.

• TE HUUR:
2 Caravans 'de Eifel' in Mon-
schau. G. Roenhorst, 't Kars-
pel 32, 7255 CS Hengelo
(Gld.). Tel. 05753-1745.

ZON DER UW
STEUNZIJN

WIJ HULPELOOS
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De Tuinen van
de Wiersse,

Vorden
open op

Zondag 28 mei
van 10.00 tot 18.00 uur.

Entree f 5,- p.p.
Gratis parkeren.

Zaterdag 20 mei 1989 kan voor ons
niet meer stuk,
want wij kregen twee dochters
tot ons beider geluk:

Mariska Willemien
en

Suzanne Christine

Trees en Gerrit Enzerink
7251 PM Vorden, Lankampweg 1a

Op woensdag 31 mei
hopen wij met onze kinderen
en kleinkinderen ons 40-jarig huwelijk
te vieren.

H.H.M. Schotman
A.M. Schotman-Bekken

Ter gelegenheid hiervan
is er om 14.00 uur een H.Mis
uit dankbaarheid in de St. Martinuskerk
te Baak.

Receptie van 16.00-17.00 uur
in zaal 'Herfkens' te Baak.

Zutphen-Emmerikseweg 143a
7223 DD Baak

Na een liefdevolle verzorging in „Villa Nuova" te
Vorden is vredig ingeslapen mijn lieve vrouw, onze
zorgzame moeder, groot- en overgrootmoeder

Hendrika Johanna Eggink-
Beeftink

in de ouderdom van 82 jaar.

Vorden: H. Eggink

Vorden: H.G. Oortgiesen-Eggink
J.W. Oortgiesen

Jannyen Dirk Jan
Henk

Zelhem: H.J. Berendsen-Eggink
G. Berendsen

Joke en Henk
Ali en Freek

Reinier, Merijn
Hettyen Benno
Dick

23 mei 1989
„Villa Nuova"
Correspondentie-adres:
Ruurloseweg 11 3, 7251 LD Vorden

Mijn vrouw, onze moeder en oma is opgebaard in
het uitvaartcentrum „Monuta", Het Jebbink 4a te
Vorden.

De rouwdienst zal worden gehouden zaterdag 27
mei a.s. om 10.30 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Vorden.
Waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Voorafgaand aan de rouwdienst is er vanaf 10.00
uur gelegenheid tot afscheidnemen in de Kerk.

LAAT U VERWENNEN
MET VLEESSCHOTELS
UIT JAPAN!
Bij de Keurslager gaat het er Japans aan
toe deze weken. Telkens komt u andere Ja-
panse vleesgerechten tegen, heerlijk! Kom,
proef de sfeer en laat u verwennen!

VOOR HET WEEKEND
RECEPT:

Runder-
stooflappen
SOOgram 8,98

DIT WEEKEND EXTRA
VOORDELIG:

Kipkrokant
schnitzel
100 gram 1,79
(lüpfilet mot comflakn)

maandag: Speklappen p.kg 6,98

dinsdag: Verse worst 500 g 4,98
Runderworst 500 g 5,98

woensdag:
Gehakt h.o.h. 500 g 4,98

Rundergehakt 500 g 5,98

TIP VOOR DE BOTERHAM UIT EIGEN WORSTKEUKEN

1 oo g Schouderham 1,79 1 oog Boterhamworst 0,98

Heden overleed plotseling onze lieve moeder en oma

Johanna Kuypers-Jansen
WEDUWE VAN REINDER GERRIT JAN KUYPERS

in de ouderdom van 82 jaar.

Vorden: Jan en Henny

Lelystad: RikieenJohan
en kleinkinderen

Vorden, 1 7 mei 1989.
„de Wehme"
Correspondentie-adres:
J.H. Kuypers, Dorpsstraat 12, 7251 BB Vorden.

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Heden is van ons heengegaan onze schoonzuster en
tante

Johanna Berendina Beeftink
ECHTGENOTE VAN H. EGGINK

op de leeftijd van 82 jaar.

Vorden: B. Eggink-Nijenhuis

Vorden: H.J. Eggink
A.H. Eggink-Riefel
Neven en nichten.

Vorden, 23 mei 1989.

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

CD Ê
|- CC -;
{/j LU CC

1P
5 Q H-
cc < 22

Autoschade
Theo Terwel

Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

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

GERANIUMS
OOK HANG

3 voor

10 voor

FUCHSIA'S
3 voor 7,50

25- 10 voor 22,50

VLIJTIG LIESJE, S AL VIA 'S,
AGRA TUM, BEGON l A,

LEEUWENBEKKEN,
CYNIA'S,etc.

24 GEMENGD

VOOR 13,75

BIJ INLEVERING VAN DE BON
1,-KORTING

LOBELIA, ALYSUM,
AFRIKANEN,

etc.

32 GEMENGD

VOOR 13,75

BIJ INLEVERING VAN DE BON
1,-KORTING

CHRYSANTEN 4,75
1 BOS

1 BOS FRESIA'S 3,75
VOL OP GROENTE PLANTEN EN KOMKOMMERPLANTEN

Vrijdag 26 mei! De allernieuwste show van

ti

* Fakir
* Hypnotiseur

Madrahasjtt
* Illusionist
* Boeienkoning

Live muziek met Scorpio.

Kaarten vanaf heden in voorverkoop! Zie elders in dit blad.

Quality in a magie world.

DE VALEWEIDE-bloemen
KIPFILET PER KG 13.75
BORRELHAPJES PER KG 4f25
LEVER PER / 2 KG 2,50

BIJ POELIER HOFFMAN

ATTENTIE A.s. VRIJDAGMORGEN 26 mei ATTENTIE

GROTE VOORJAARSAKTIE
op de Vordense Weekmarkt

500 WAARDEBONNEN worden als prijzen beschikbaar gesteld.

ATTENTIE de Marktvereniging ATTENTIE

Vishandel
van de Groep
uit Spakenburg
DINSDA G OP DE MARKT TE VORDEN

DEZE WE EK:

echte Hollandse nieuwe
per stuk 2,50

5 voor 1 1,50
Zelf schoonmaken 2,—

SPECIALE TIJD:

Gebakken
Kibbeling
200 gram 3,"""

500gram

Gestoomde
Makreel
vanaf l ,̂

VERDER VELE SOORTEN WARME EN GEBAKKEN VIS
GRATIS VISKRUIDEN



de "blauwe hand
OET752 2223 vorden
burg. gal leestraat
36

'Q' & $>& #'&'££$
101 zonnige ideeën.......
schitterende handbedrukte
tafelkleden uit india ...
rond-vierkant-langwerpig.
voor op een zonnig terras

ikat-/batikstoffen p.mtr.
sieraden,sjaals.potterie.

ROBEERTSEN
VOOR

POELIERSKWALITEIT
Deze week:

Drumsticks
100 gram 0.75

Kip schnitzel
1 00 gram 1 ,68

Zie weekend recept
Bij uw poelier:

Laarstraat 82, Zutphen
Telefoon 05750-17702

Wegens grote partij
donderdagavond 25 mei

GESLOTEN

(l
Dorpsstraat 34, Vorden. Tel. 05752-1770

Bekend om zijn uitstekende keuken.
Unieke gelegenheid voor uw familiediner.

UW STEUN ZIJN
WIJ HULPELOOS

J
DEZE WEEK:

Overheerlijke ouderwetse

Hackfortjes
NU 6 halen 5

bij uw

Echte Bakker
VAN ASSELT

ZUTPHENSEWEG 1 8 VORDEN - TEL. 1384

Iedere 3 mnd. één paar nieuwe
lenzen, dus medisch en optisch
gezien heeft u konstant hoge
kwaliteit lenzen in.
Dit is nu mogelijk met

EEN NIEUW ZACHT-
KONTAKTLENS SYSTEEM
VAN GREET SLOOT OPTIEK

Enkele redenen waarom dit systeem voor uw
ogen en portemonnee zo aantrekkelijk is:
- ELKE 3 MND. NIEUWE,

STERIELE LENZEN
- ALLE CONTROLES GRATIS
- ALLE VLOEISTOFFEN

GRATIS
- BIJ VERLIES OF

BESCHADIGING NIEUWE
LENS VOOR f 65,-

- LENZEN MET EEN HOOG
WATERGEHALTE,
KWALITA TIEF HOOGSTAAND
MET EEN UITSTEKEND
DRAAGCOMFORT

- DE TOTALE KOSTEN ZIJN
K ) SLECHTS f 159,-PER

KWARTAAL

Een uitermate goed systeem waarbij GREET SLOOT OPTIEK u een
konstante hoge kwaliteit van uw lenzen kan garanderen.
Laat u vrijblijvend over dit unieke systeem informeren.

BRILLEN - KONTAKTLENZEN

(qrreet optiek
HOUTMARKT 63b - ZUTPHEN - TEL. 19040

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

Bescherm nu uw meubelen en gordijnen
tegen verkleuring en koop nu uw

Zonneschermen — Screens
Jalouzieën — Rolgordijnen

Rolluiken — Rolhorren

PHNNEVDEEL
MEUBEL- EN TAFUTENHUIS

Mag het Rode Kruis op uw steun rekenen!!

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

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

Voor uw rijopleiding naar

autorijschool
Horstman

De Eendracht 3
Vorden

tel. 05752-1012

Uw meubels
versleten? ^
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een
afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan
huis met onze uitgebreide kollektie
meubelstoffen.

interieuradviseur

Hackforterwetj l
g . 1

totl990:
Tot l juni kan het. Wegrijden met één van natuurlijk ook. Met gunstige voorwaarden

onze prachtige Eurocasions, zonder te en werkelijk zeer lage rente tarieven,

betalen. Want wie in deze actieperiode een De solide Eurocasion garantie blijft in alle

gebruikte auto koopt en wil financieren, gevallen gewoon van kracht.

betaalt tot l januari 1990 _^ Dus: drie maanden

geen cent rente en 50^ tl IIffYlf*51Cf/in volle<^ge £arantie in héél
geen cent aflossing. Het Europa en de mogelijkheid

maximale kredietbedrag is 10.000 gulden om de auto binnen 14 dagen te ruilen voor

en de actie geldt alleen voor ^Dcasions een andere. Zelfs als alleen de kleur u niet

vanaf 1985. bevalt. En vanzelfsprekend kunt u kiezen

Andere financieringsmogelijkheden zijn er uit vrijwel, alle merken, typen en prijsklassen.

'De kosten voor onderhoud, verzekering, wegenbelasting en brandstof zijn voor rekening van de cliënt.

AUTOMOBIELBEDRIJF m RUESINK BV
De Venterkamp 11, Ruurlo. Tel. 05735-2004 • Grutbroek 6, Doetinchem. Tel. 08340-23500 •Kruislandstraat 46, Haaksbergen. Tel. 05427-13124

RUURLO DOETINCHEM HAAKSBERGEN

hengelo(gld)

OTTEN ET DE OTTEN.TEST
„Meubels moeten solide zijn!"

Nou, OTTEN-meubels zijn dat zeer zeker: ze zijn goed gebouwd,
stevig en mooi van vormgeving. Dat geldt voor kasten,
eetkamertafels, salontafels, stoelen, fauteuils en banken.
De meeste zitmeubels zijn bovendien vakkundig bekleed met de
mooiste stof of het fijnste leer. De keus is geheel aan ü. Sommige
stoelen hebben mooie, biezen zittingen. U ziet wel, bij OTTEN is
keus genoeg: een groot assortiment modellen, ruime keus in
bekleding. Belangrijk is dat alle stoelen, fauteuils en banken
gemakkelijk zitten. Maar het allerbelangrijkste is toch wel dat
alle OTTEN-meubels betaalbaar zijn: OTTEN hanteert lage
prijzen! Kom naarHalle, kom naar OTTEN!

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met
OTTEN, hij adviseert u graag en goed.

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs
voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otterï b.v.
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Lochem en Vorden
winnaars
juniorentoernooi
'Vorden'
Het C-team van de W Lochem is za-
terdagmiddag winnaar geworden van
het jeugdvoetbaltoernooi voor C-
junioren. Lochem won in de finalepou-
le*met 1-0 van Vorden en speelde gelijk
(0-0) tegen Schalkhaar. Laatstgenoemd
team werd dankzij een 0-0 gelijkspel
tegen Vorden tweede, terwijl de organi-
serende vereniging 'Vorden' op de der-
de plaats beslag wist te leggen. De ploe-
gen werden ondergebracht in drie
poules van 5. In poule A werd Vorden
winnaar met 7 punten voor Quick'20
met 6 punten; in poule B was Schalk-
haar de sterkste met Hooglanderveen
op de tweede plaats.
In poule C werd Lochem winnaar met
7 punten, gevolgd door Hoogland met
6 punten. Inzet van dit toernooi de
Sorbo-wisselbeker werd na afloop doro
de heer Jac H. De Jong, president-
directeur van de Nedac-Sorbo groep
aan de aanvoerder van Lochem over-
handigd. Zondag werd het junioren-
toernooi voor B-teams gehouden.
Hieraan werd deelgenomen door tien
clubs die in twee poules waren onder-
gebracht. In poule A werd WVC, dank-
zij een beter doelgemiddelde winnaar,
met Emos uit Enschede op de tweede
plaats.
In poule B werd Vorden winnaar met 8
punten voor Rohda Kaalte die tweede
werd. In de strijd om de eerste en twee-
de plaats won de organiserende vereni-
ging 'Vorden' met 2-0 van WVC. Roh-
da uit Raalte werd derde door een 3-1
zege op Emos. Voorzitter Jan van Ark
van 'Vorden' reikte na afloop de 'Acht-
kastelenwisselbeker' uit aan de aan-
voerder van zijn eigen vereniging.

Zaterdag en zondag
internationaal Sorbo
jeugdvoetbaltoernooi

Dash-meisjes
kampioen van
distrikt IJsselstreek
Onder leiding van coach Wil Kaster-
mans en met steun van Jan Woltering
is het meisjes volleybal junioren team
van Dash zaterdag 13 jl. kampioen van
distrikt IJsselstreek van de NeVoBo ge-
worden. Nadat zij in de competitie als
eerste waren geëindigd wonnen de
meisjes vorige week zaterdag de eerste
kruisfinale van de junioren van de vol-
leybalver. Almen met 2-0. Deze over-
winning gaf recht op de finale tegen de
winnaar van de andere kruisfinale (De-
volco). In een goed bezette sporthal 't
Haarhuis te Schalkhaar werd deze met
spanning tegemoet geziene wedstrijd
uiteindelijk nog vrij eenvoudig met 3-0
(15-3,15-7 en 15-11) gewonnen. Dit be-
tekent dat de Dash-meisjes a.s. zater-
dag in Grijpskerk deel mogen nemen
aan de voorronden van de landelijke
clubkampioenschappen. Het team van
Dash: dhr. Kastermans, Miriam Enze-
rink, Miranda Eenink, Petra Koren,
Lonneke Oordt, Mariëlle Oordt, Wil-
ma Reerink, Nicole Scharrenberg en
Margreet Smidt.

Vierde plaats voor
meisjes A van Dash
Afgelopen zaterdag heeft het meisjes
A-team van Dash, als kampioen van
het distrikt IJsselstreek, in Grijpskerk
(GR), meegespeeld in een van de vier
voorrondes om het Nederlands kam-
pioenschap voor distriktskampioenen.
Van de acht speelsters, mochten er drie
vanwege dispensatieregel niet aan deze
voorronde meedoen. Het daardoor
sterk verzwakte Dash moest met de
kampioenen van Groningen (Dovo),
Friesland (Dosko), Drente (Olhaco),
Noord-Overijssel (Kangeroes en Twen-
te (Set-Up) spelen om twee plaatsen
voor de eindronde. De eerste wedstrijd
tegen Set-Up werd makkelijk gewon-
nen. Ze kwamen niet opdagen. De vol-
gende werd verloren. Hierna volgden
twee gelijke spelen. Met vier punten uit
4 wedstrijden begon Dash aan de wed-
strijd tegen het nog ongeslagen Dovo.
Alleen bij 2-0 winst zat er nog een
tweede plaats in. De eerste set werd
met 15-3 verloren. De tweede set gaf
een goed spelend Dash te zien en werd
terecht met 15-11 gewonnen. Dat bete-
kende een vierde plaats. De speelsters
en invalsters verdienen een groot com-
pliment voor de manier waarop zij
Dash vertegenwoordigd hebben.

Trainer Herman de
Weerd ere-lid!
'Stom verbaasd. Op zoiets ben je na-
" l u r ü j k totaal niet voorbereid. Nu, al

Ie hesefik pas welk een enorme

waardering ik heb gekregen. Het is niet
zomaar 'iets'. Een hele grote eer', aldus
een zielsgelukkige Herman de Weerd
(55) donderdagavond in een reaktie op
het besluit van de leden van de W
'Vorden' om Herman de Weerd het
ere-lidmaatschap van deze club aan te
bieden. 'Wij doen dit voorstel vanwege
onze waardering voor de mens Her-
man de Weerd, die in totaal tien jaar bij
'Vorden' als trainer heeft gewerkt', zo
hield voorzitter Jan van Ark de leden
donderdagavond voor. De vergadering
ondersteunde het bestuursvoorstel.
98% van de aanwezige leden stemden
onder luid applaus met het ere-
lidmaatschap van Herman de Weerd
in.

Terugblikkend op zijn carrière als trai-
ner vind Herman de Weerd deze geste
van de W Vorden als het absolute
hoogtepunt. Dit seizoen heeft hij een
punt achter zijn loopbaan gezet. Na 24
jaar oefenmeester te zijn geweest heeft
de Weerd reeds in december j 1. te ken-
nen gegeven te willen stoppen. Hij kan
terugzien op een prachtige trainingscar-
riëre met helaas voor hem een triest
laatste jaar met als dieptepunt de degra-
datie van Vorden l naar de Hoofdklas-
se.

'Deze degradatie was pertinent niet no-
dig geweest. Bij een aantal spelers was
er tijdens beslissende momenten niet
voldoende inzet. Een mentaliteits-
kwestie die ons behoorlijk heeft opge-
broken. Jammer, niets aan te doen', al-
dus de Weerd. 'Ondanks deze sportie-
ve teleurstelling aan het eind van mijn
loopbaan destemeer blij met de waar-
dering van Vorden l', zo zegt Herman
de Weerd.

LR en PC De
Graafschap
Paarden: Wim Lenselink behaalde met
Grandp op 19 mei in Eibergen de 2e
prijs met het M-springen. Op het con-
cours in Zelhem op 20 mei was Rob
Havenaar met Damona 3e in de B-
dressuur met 129 punten, Janine van
de Berg met Unix haalde er 2 prijzen
weg 4e en de L2-dressuur en 6e in het
B-springen. Het 8-tal werd in de afde-
lingsdressuur 7e met 119 punten.

Ponies: Op zaterdag 20 mei gingen de
ponies naar Eibergen. Rinie Heuvelink
had er met Lucky zoveel zin in dat ze
in het B-springen Ie werd en in de B-
dressuur ook Ie werd met 130 punten.
Nicole Dauma behaalde met Mixi de
4e prijs in de B-dressuur met 128 pun-
ten. Zondag 21 mei gingen de ponies
naar Zelhem. Saskia Vreman werd met
Hamed 2e in de Ml-dressuur met 128
punten. Jorien Heuvelink behaalde
met Sarah de Ie prijs in de B-dressuur
met 133 punten. Janet Zomer behaalde
een 7e prijs in het L-springen en werd
daarna nog verrast door de stijlprijs. Ja-
net won hierdoor een paardendeken.

Tennis
Dinsdagdamescompetitie
Almen 1-Vorden 2 5-0 (Almen kam-
pioen); De Koen 1-Vorden 3 2-3. Deze
competi^^s nu afgelopen. Jammerge-
noeg ge^Pkampioensteams van onze
vereniging in deze competitie.

Woensdagcompetitie
Vorden A mix-TC Zuid l 0-5; Gors-
sel l-Voeren jun. jongens 5-1. Even-
eens is deze competitie ten einde geko-
men en ook hier zijn geen kampioenen
te huldigen.

Zaterdagcompetitie
Reeds l team kan zich na de afgelopen
speeldag tot kampioen rekenen. We-
derom heeft het jun. mix team met 5-0
gewonnen en is daardoor onbereikbaar
voor de andere ploegen geworden. Het
Ie en 3e mixteam maken nog een klei-
ne kans op een kampioenstitel, maar
moeten dan wel a.s. zaterdag, de laatste
competitiedag, met grote overmacht
van hun tegenstanders winnen. A.s. za-
terdag is het, m.u.v. het vet. team dat 4
juni zijn laatste wedstrijd speelt, de
laatste competitiedag.
Uitslagen zaterdagcompetitie
Vorden jun. mix 1-Veldhoek l 5-0; De
Koen 1-Vorden jun. jongens t/m 14
jaar 3-3; Mail. Molen-Vordense jun.
jongens t/m 17 jaar 6-0; TC Zuid 1-
Vorden mix l 1-4; Vorden mix 2-
Didam 2 1-4; Vorden mix 3-De Koen 2
4-1; Vorden heren l-De Does 15-1;
Vorden vet. l-De Paasberg 2 2-4.

Zondagcompetitie
Weinig kampioensvooruitzichten doen
zich voor bij de zondagscompetitie, of-
schoon het 2e herenteam door een
knappe 6-0 overwinning weer enig uit-
zicht op een titel mag hebben. Voor de
zondagcompetitie gelden nog twee
speeldagen, t.w. 4 en 11 juni.
Uitslagen: Ruurlo 1-Vorden heren l 1-
5; Vorden heren 2-Boekelo 6-0; Quick
A2-Vorden tieren 3 3-3; Gorssel-
Vorden heren 4 6-0; Vorden sen. mix
1-Groenlo 3 3-5; Vorden jun. mix-
Altec 3 5-3.

Jong Gelre
Warnsveld
Klootschiettoernooi
Op vrijdag 26 mei organiseert de regio
een klootschiettoernooi. Men hoopt
dat de afd. Warnsveld net zo goed ver-
tegenwoordigt wordt als vorig jaar.
Geef je op, tel. 21141.

Landelijke buitensportdag
Op 27 mei is de landelijke buitensport-
dag in Zevenbergen. Het touwtrekteam
van de afd. Warnsveld verdedigt hier
haar titel. Wil je als supporter mee
meld dit dan bij, tel. 21141.

Midpointmeeting
Ook dit jaar is er weer een gezellige
uitwisseling. Van l t/m 4 juni komen
de buitenlanders bij Jong Gelre op be-
zoek. Voor deze jongeren wordt onder-
dak gezocht o.a. in War^Md. Infor-
matie tel. 23393. ^F

Provinciale buitensportdag
Op zaterdag 10 juni is er v^a een jaar-
lijkse buitensportdag, dfli keer in
Twello. Men kan zich opleven voor
touwtrekken, hand-, volly- of voetbal
bij te. 21141.

Barbeque
Op vrijdag 23 juni houdt men de jaar-
lijkse barbeque, ditmaal bij de fam.
Kapper aan de Leestenseweg. Vooraf
zal er gevoetbald worden. Opgave bij
tel. 21141.

Loarns Plezeer te
gast bij Concordia
De vijfde trekking van de jubileumver-
loting van de Vordense muziekver.
Concordia zal vrijdagavond 26 mei
plaatsvinden in de grote zaal van het
Dorpscentrum. Medewerking zal wor-
den verleend door de blaaskapel
'Loarns Plezeer'. Deze kapel bestaat
reeds ruim 25 jaar en is een onderdeel
van de Kon. Muziekver. Apollo uit La-
ren. De toegang is vrijdagavond gratis.
Ook de vier voorgaande trekkingen van
de jubileumverloting hebben plaatsge-
vonden met veel muziek. Onder ande-
re in januari tijdens het Nieuwjaarscon-
cert; in februari met de 'Achtkastelen-
darpers' en in april met de 'Musik Ver-
ein Kranenburg'.
Dat al deze concerten door de Vorden-
se bevolking zijn gewaardeerd blijkt uit
de ruim duizend bezoekers tot nu toe.
De voorlaatse trekking van de jubi-
leumverloting vindt op 16 juni plaats in
d' Olde Smidse. De hoofdprijs van
12500 gulden zal tijdend de festiviteiten
in september worden uitgeloot.

Bij eenkomst voor
mensen met MS
Het rayon van Doetinchem van de Ne-
derlandse Multiple Sclerose Stichting
organiseert een informatieve bijeen-
komst voor mensen met MS, hun be-
geleiders en andere belangstellenden
op donderdagavond 25 mei a.s. in het
wijkgebouw van de kruisvereniging
Doetinchem, Raadhuisstraat 22/24.
Voor deze avond hebben we uitgeno-
digd de heren Roger Crijns en Frank
Sloot. Dhr. Crijns is Antroposofisch
arts en dhr. Sloot Antroposofisch fysio-
therapeut. Zij zullen ons uitleg geven
over de Antroposofische geneeswijze.
Voor inlichtingen kunt u telefonisch
kontakt opnemen met nummer:
08350-27259.

Liefhebbers van leuk voetbal doen er goed aan om a.s. zaterdag 27 mei
en zondag 28 mei een bezoek te bregen aan het gemeentelijk Sport-
park, war het internationaal bekende Sorbo jeugdvoetbaltoernooi zal
worden gespeeld. Deelnemende ploegen zijn Ajax, Feyenoord, PSV,
Schalke'04, Anderlecht, KNVB selektieteam en 'Vorden' zelf.
Het betreft hier een toernooi voor C-
junioren (leeftijdsklasse 12-14). Het
toernooi begint zaterdagmorgen met
de wedstrijden Vorden-Anderlecht en
Schalke-Ajax. De slotwedstrijden zijn
zaterdagmiddag. Zondagmorgen spe-
len het KNVB selectieteam-Ajax en

Anderlecht-Feyenoord. De prijsuitrei-
king vindt zondagmiddag plaats door
de heer Jac. H. de Jong, president-
directeur van de Nedac/Sorbo, het be-
drijf dat tevens als sponsor voor dit toe-
rnooi optreedt.

Politie varia GROEP VORDEN

Gevonden voorwerpen: regenpak, rood
maat L; zwarte hond met lange staart
(groot); zwarte hond, langharig reu;
rode dameslaars maat 38; quick-starter
bromfiets; blauwe portemonnee 'Eco-
nogio Carplo'; bruine portefeuille;
oude fietstas met schaatsen; groene
portomonnee 'Track' f 15,—; groene da-
mesfiets 'Batavus'; lange 'jas oranje-
paars; Cyperse poes/kater met vlooien-
band; bankpasje tnv Wassink; grijs/
witte poes; shag etui, bruin leder;
draagbare radio, merk Yoko; wieldop;
groene knipportomonnee f 16,—; kope-
ren slavenarmband; mavo examen; div.
sleutels.
Verloren voorwerpen: rode portefeuille
met kent.bewijs. RG-98-JR; witte por-
temonnee f 50,— en bankpasjes; 2
bankbiljetten f 25,—; etui 'Nog verz' +
sleutels; herenfiets Phoenix groen;
gouden trouwring WP 18-4-1938; gol-
den retriever Dusty teef; gouden
broche; 2 Duitse herders; gehoorapp.
Philips; bruin lederen portem. f250,—;
lederen portem. f 60,—; blauwe schou-
dertas f 35,-; bankbiljet f 100,-; don-
kerrode herenfiets; doorzichtige plastic
bril; witte linnen tas met gymspullen;
d. kleurige portefeuille met geld en
autopapieren; Duitse kortharige staan-
der; Minolta fototoestel; bruine porte-
monee f 15,—; blauwe regenjas; groene
brievenbus; rode port. f 10,—; bankbil-
jet f 100,-; verz. plaatje WDD-653; da-
mes leesbril; zwarte port, pasjes etc;
softbal handschoen; fietspompje; euro-
pasje; hond, pincher reu en zwart;
rood/bruine port. f 81,—; broche met

briljantjes; zwarte port. f300,—; blauw-
gele parkiet; blauwe port. f 100,—; papa-
gaaiachtige vogel; skibroek en gym-
spullen; bruine port. f 50,=--; benzine-
dop Opel Kadett; kalfsled. portem.
f 150,—; voetbalschoen maat 35 Adidas.
Op donderdag 18 mei werd een persoon
uit Vorden aangehouden. De man had
nog een geldboete staan en wilde deze
niet betalen. De man is overgebracht
naar de parketpolitie te Zutphen.

Op zaterdag 20 mei, omstreeks 18.15
uur vond er een aanrijding plaast op de
Ruurloseweg te Vorden. Een inwoner
uit Vorden welke als bestuurder van
een personenauto reed op de Ruurlo-
seweg, komende uit de richting van
Vorden, wilde gekomen bij de kruising
met de Hamelandweg linksaf deze weg
inrijden. Hij had echter een personen-
auto welke op de Ruurloseweg reed,
komende uit de richting van Ruurlo,
niet gezien. Een aanrijding was het ge-
volg, waarbij de beide personen-
auto's werden vernield en de beide be-
stuurders schaaf- en snijwonden oplie-
pen. Bij de bestuurder uit Vorden in
dergelijke mate dat hij per ambulance
werd afgevoerd.

Op maandag 22 mei vond er een aanrij-
ding plaats op de Zutphenseweg te
Vorden. Een bestuurder van een perso-
nenauto reed achteruit een inrit uit,
hierbij raakte hij een geparkeerd staan-
de auto. Gevolg lichte schade aan beide
voertuigen. De betrokkenen regelen
onderling de schade.

RTV Vierakker-
Wichmond
De jeugdige Jos de Loor van de RTV
wint in zijn cat. 4 een wielerwedstrijd in
het kader van de jeugd olympische dag
van de provincie Gelderland in Eiber-
gen. Voor de RTV leden waren er de
volgende uitslagen. De al eerder ge-
noemde Jos de Loor; cat. 5 Alexander
van Amersfoort 5; cat. 6 Lars Vos 10e
en cat. 7 Edwin Maalderink 10e.

Zondag was het de beurt aan de men-
sen uit Wichmond om weer een jeugd-
wedstrijd te organiseren. En nu stond
de ronde van Warnsveld op het pro-
gramma. En bij die thuiswedstrijden
lieten de jeugdrenners en rensters zich
goed van voren zien. Cat. 4 2e Jos de
loor en 6e Carlos Leeflang. Cat. 5 Erna
de Loor 2e, een zeer goed weekend
voor broer en zus, 6e Alexander van
Amersfoort. Cat. 6: 10e Lars Vos. Cat.
7: 8e Edwin Maalderink, die zich ook
plaatste voor het NK. De nieuwelingen
wedstrijd werd gewonnen door Jeroen
Zwart uit Amstelveen. In de ronde van
de Paasberg in Arnhem werd Manno
Lubbers 4e en de Hengeloër Ton Schut
15e.
Ook werd verreden het klubkampioen-
schap van de RTV Vierakker-Wich-
mond op het parcours in de buurtschap
Delden. Er werd gestreden in de diver-
se catagoriën en voor het algemene

clubkampioenschap. Nieuwelingen: Ie
Rembrandt Damen; recreanten: Ie
Harry Eggink; Liefhebber: Rudi Peters;
veteranen: Aard van Leeningen; junio-
ren: Manno Lubbers; amateurs: Jan
Weevers. De strijd om de algemene ti-
tel werd met een banddikte gewonnen
door Rudi Peters voor de sterk rijdende
Jan Weevers en Manno Lubbers. Vier-
de Peter Makkink, 5 Wim Bosman, 6
Jan Wullink, 7 Aart van Leeningen, 8
Bennie Peters en 9 Jan Pieterse.
De liefhebbers van de RTV kenden
toch een druk weekeinde want zaterdag
werd de dorpenomloop verreden.
Rond Assen de hoofdstad van Drente
daar waar nog onvervalst kasseien stro-
ken voorkomen in de buurt van Grollo
en Rolde, fietste Rudi Peters na een
keurige 5e plaats.

Klootschiettoernooi
Aan het door de eigenaresse van 't
Proathoes te Linde georganiseerde
klootschiettoernooi, werd zaterdag-
middag door in totaal 72 personen
deelgenomen, verdeeld over 18 groe-
pen van 4. Bij de dames werd de eerste
prijs (beker -l- wisselbeker) gewonnen
door het team van de Lindenseweg; 2
team Delden en 3 team Roeterdink. Bij
de heren gingen de bekers naar het
team van de familie Tesselaar; 2 team
Hackfort en 3 team Delden 1. By de
gemengde teams werd Delden win-
naar; 2 Vriendenteam en 3 Schoenaker.



In de periode van 22 mei tot en met 4 juni klopt het Rode Kruis bij u aan voor een bijdrage.
Want dankzij uw gift kunnen wij iedereen, die het Rode Kruis om hulp vraagt ook
daadwerkelijk helpen. Hulp aan de slachtoffers van rampen: het Rode Kruis stuurt
onmiddellijk hulpgoederen, zoals dekens, tenten, medicijnen en voedsel. Hulp aan hen
die aan huis gebonden zijn: het Rode Kruis organiseert vakanties, sociaal vervoer,
welfare-aktiviteiten en kortdurende thuisverpleging. Ruim 34.000 Rode Kruis-vrijwilligers
willen graag helpen. Dat lijkt ons de moeite van het geven waard.
Daarom: Geef het Rode Kruis uw bijdrage, want

GIRO 6868INV.
HE7 NEDERHNDSE

RODE KRUIS
DEN HAAG

m

advertentie aangeboden door Drukkerij Weevers BV, Vorden

Voor onze relatie, MEVO te Vorden, een modern toeleveringsbedrijf, dat
gespecialiseerd is in het vervaardigen van fijnmechanische produkten van

hoogwaardige kwaliteit, zoeken wij een

CONVENTIONEEL DRAAIER m/v

Zoek je een baan in een groeiend
bedrijf met ca. 28 medewerkers
en heb je een LTS aangevuld met
Bemetel opleiding, dan

Biedt MEVO:
- een leuke baan in een jong,

enthousiast team;
- goede secundaire voorwaarden,

waaronder een winstdeling;
- salaris volgens CAO-klein

metaal.

Vraagt MEVO:
- ervaring in conventioneel

draaien;
- kennis van frazen is gewenst,

doch geen vereiste;
- leeftijd vanaf 21 jaar.

Heb je interesse, schrijf dan voor
5 juni a.s. aan: Maatwerk,
Postbus 9010,7200 GL Zutphen,
onder vermelding van
referentienummer 89030.
Inlichtingen over deze functie
worden verstrekt door mevrouw
Drs. M.M.G.A. Gielen, telefoon:
05750-17433.

MAATWERK

VOOR PERSONEELS SELECTIE

een samenwerkingsprojekt van: Werkgevers- en Werknemersorganisaties,
Gemeente Zutphen en GAB Zutphen.

Als bij u de
waterleiding

springt, springen
wij meteen in onze

servicewagen
Een gesprongen waterleiding kan
hebben. Daarom is het belangrijk om"° J
stellen. Bel in geval van nood gerust

t»
Wij zorgen ervoor dat de problemen opgelost

•" b
vervelende gevolgen

de schade snel te her
//Installatiebedrijf Oldenhave

r/.y>'s worden. Snel en vakkundig!

INSTALLATIEBEDRIJF

G.J.OLDEMHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755.
Lairstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

Officieel datter PHILIPS

PHILIPS Autotmlffoon

KUNSTSTOF

KOZIJNEN
H FINSTRA L

Laat uw oude kozijnen, ramen en deuren '
vervangen door onderhoudsvrij
kunststof, meerdere kleuren in
houtstruktuur zijn mogelijk.
Ook in nieuwbouw kan toepassen van
kunststof de juiste keus zijn.
Vraag geheel vrijblijvend
inlichtingen
of een prijsopgave.

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel. 05735-1408-1932

„wordt óók schoon
in een oude teil

O

Toch geven mensen van deze tijd de
voorkeur aan een verzorgde badka-
mer met een douche en/of een bad en
een royale wastafel. Een mooie badka-
mer is immers elke dag weer een ge-
not. We kunnen u daarover adviseren,
een prijs opgeven en de complete aan-
leg verzorgen. Praat er eens over met
de badkamer-specialist

Burg Gallcestraat 60
7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
.fons jansen -

erkend gas- en watertechnisch
installateur Installatie en

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

MONUTA
UITVAART-
VERZORGING

UITVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Bel: 06-821 2240
Monuta,

óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

Rijschool
W. Oortgiesen
Brinkerhof 82, Vorden, tel. 2783
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