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APPEN VANEEN
ESDOORNOPDE

HOEKZUTPHEN-
SEWEG-ADDINK-

HOF
In verband met de reconstuctie van de
Zutphenseweg is het noodzakelijk om
een esdoorn die op de hoek van de Zut-
phenseweg-Addinkhof staat, te kappen.
Op 23 mei 1989 hebben burgemeester
en wethouders hiervoor een kapvergun-
ning verleend op grond van de Algeme-
ne plaatselijke verordening. Er zal op
zijn minst l boom herplant worden.
Op grond van de Wet Administratieve
rechtspraak overheidsbeschikkingen
kan hiertegen binnen dertig dagen na
het verlenen van de vergunning een be-
zwaarschrift worden ingediend.

LUCHTELINGEN-
WERK

Op 24 mei heeft Vluchtelingenwerk
een informatieavond gehouden over de
opvang van vluchtelingen. De gemeente
heeft zich bereid verklaard om in eerste
instantie 4 en later 16 vluchtelingen op
te vangen.
Om de immateriële opvang van de
groep asielzoekers in Vorden zo goed
mogelijk te realiseren, wil Vluchtelin-
genWerk in de gemeenten Hengelo en
Vorden gezamenlijk een werkgroep
oprichten. De werkzaamheden van deze
werkgroep bestaan uit:
— aanmelding bij en contact met de

Vreemdelingendienst;
— ondersteuning in de asielprocedure;
— de asielzoeker een beetje vertrouwd

maken met de Nederlandse samenle-
ving en de diverse voorzieningen;

— begeleiden bij psycho-sociale proble-
men;

— assisteren bij het aanleren van het
Nederlands;

— begeleiden naar allerlei instanties;
— organiseren en zoeken naar mogelijk-

heden voor educatieve en sociaal-
culturele activiteiten, enz.

Voor deze nieuw op te richten werk-
groep zijn vrijwilligers nodig. Mensen
met wat vrije tijd, veel inzet, sociale be-
wogenheid en een beetje idealisme.
Vrijwilligers kunnen zich tot 7 juni aan-
staande opgeven bij de afdeling Welzijn
ter secretarie. U kunt vragen naar de
heer De Vries.

DOORGAAND
VRACHTVERKEER

Op 8 november 1988 hebben burge-
meester en wethouders Gedeputeerde
Staten van Gelderland gevraagd om
voor het gedeelte van de Zutphenseweg
gelegen tussen de Rondweg en de Hor-
sterkamp, een besluit te nemen tot
plaatsing van borden verboden voor
vrachtverkeer met het onderbord: 'be-
stemmingsverkeer uitgezonderd'. In-
dien Gedeputeerde Staten dit zouden
doen dan zou de gemeente tegelijkertijd
een besluit nemen voor het overige ge-
deelte van de Zutphenseweg en de
Dorpsstraat. Voor wegen buiten de be-
bouwde kom zijn Gedeputeerde Staten
van Gelderland bevoegd om verkeers-
besluiten te nemen, voor wegen binnen
de bebouwde kom die in beheer en on-
derhoud zijn bij de gemeente, mag de
gemeenteraad verkeersbesluiten ne-
men.
Het voordeel van het vroegtijdig nemen
van deze besluiten tot plaatsing van de
borden verboden voor doorgaand
vrachtverkeer is dat eventuele hiertegen
in te stellen beroepsprocedures afge-
rond zijn tegen de tijd dat de infra-struc-
turele maatregelen, zoals de aanpassing
van de kruispunten Horsterkamp-Ruur-
loseweg-Dorpsstraat-Stationsstraat,
Horsterkamp-Rondweg en Rondweg-
Zutphenseweg, gereed zijn. Met de uit-
voering van de verkeersbesluiten, het
daadwerkelijk plaatsen van de borden,
zou dan gewacht worden totdat hierover
een uitspraak van de Kroon is.
Gedeputeerde Staten vinden echter dat
direct na het nemen van een besluit de
borden geplaatst moeten worden zodat
de weggebruikers die met de borden ge-
confronteerd worden nog in beroep
kunnen gaan bij de Kroon.
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om zich aan het besluit van
Gedeputeerde Staten van Gelderland te
conformeren. Dit betekent dat het be-
sluit tot het plaatsen van de borden ver-
boden voor vrachtverkeer, als laatste
van de gehele verkeersomleiding ge-
beurt.

OSBRAND-
GEVAAR

Door de aanhoudende droogte is het ge-
vaar dat er bosbrand ontstaat groot. In
de meeste gevallen onstaat bosbrand
door roken of door weggegooid glas.
Wees in de bossen nu extra voorzichtig!

ASPOORTEN
Indien uw paspoort verlopen is: vraag
tijdig een nieuwe aan of laat hem ver-
lengen. Indien u hiermee tot de vakan-
tieperiode wacht, moet u rekening hou-
den met een wachttijd van 3 tot 4 we-
ken.

E VERLENEN
BOUWVERGUN-

NING MET VRIJ-
STELLINGSMOGE-

LIJKHEID
Burgemeester en wethouders van Vor-
den maken bekend voornemens te zijn
om met toepassing van artikel 18A van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
juncto artikel 21 van het Besluit op de
Ruimtelijke Ordening, medewerking te
verlenen aan de bouwplannen van de
G.S.M, te Doetinchem voor het oprich-
ten van een abri aan de Zutphenseweg
nabij nr. 71.
De op dit bouwplan betrekking hebben-
de bouw- en situatietekeningen liggen
tot en met vrijdag 16 juni aanstaande ter
visie ter^^-etarie op de afdeling ruim-
telijke o^piing (koetshuis). Tot en met
die datum kunnen tegen het bouwplan
bezwaren worden ingediend bij het col-
lege van burgemeester en wethouders.

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.

Invoering budgetsubsidiëring
heeft instemming commissie
Welzijn
De commissie Welzijn heeft zich woensdagavond unaniem achter de
plannen geschaard die het college voor ogen heeft ten aanzien van de
invoering van budgetsubsidiëring, welke eind van dit jaar voor de
komende vier jaren gestalte zal krijgen.

Verenigingen en instellingen zullen
binnenkort van het college een schrij-
ven ontvangen waarbij de verenigingen
aan de hand van het beleidsplan zal
worden gevraagd wat zij aan subsidie
denken nodig te hebben. 'Nog voor de
zomervakantie zullen we een eerste ge-
spreksronde met ze hebben. Na de va-
kantie gaan we opnieuw met de bestu-
ren om tafel zitten om te kijken of er
nog knelpunten zijn en om eventueel
een kompromis te vinden', zo deelde
wethouder mevr. Aartsen aan de com-
missie Welzijn mede. Tussentijds zal de
commissie over de stand van zaken op
de hoogte worden gehouden.

Geen bezuinigingsoperatie
Het was de heer J.D. Bouwmeister
(CDA) ter ore gekomen dat een aantal

verenigingen de gedachte heeft dat bij
de invoering van budgetsubsidiëring
sprake is van bezuinigingen. 'Een onjui-
ste gedachtengang. Er is beslist geen
sprake van een bezuinigingsoperatie.
Het bedrag van een klein miljoen
(990.208,25) zullen we zeer zeker staan-
de houden. Daarbinnen zullen wel ver-
schuivingen plaats vinden vanwege de
prioriteitsstelling. Zo zullen vereni-
gingen die geen binding met Vorden
hebben in de toekomst buiten de boot
gaan vallen', zo liet mevr. Aartsen we-
ten.
De heer E. Brandenbarg (WD) kreeg
van mevr. Aartsen de toezegging dat hij
bij het vaststellen van de bedragen niet
alleen naar historische cijfers gekeken
zal worden. Met verengingen die
groeiende zijn zal terdege rekening wor-
den gehouden.

Basisvoorzieningen
Het college houdt bij de budgetsubsi-
diëring een aantal basisvoorzieningen
zoals de bad- en zweminrichting 'In de
Dennen'; Stichting Vordens Dorpscen-
trum en de Stichting Welzijn Ouderen
Vorden, hoog in het vaandel. Bij monde
van de heer A.H. Boers, bepleitte het
CDA om direct na deze basisvoorzie-
ningen de 'zorgsector' te plaatsen.

Boers toonde zich verheugd over het re-
servefonds dat gekreëerd wordt. 'De
budgetsubsidiëring wordt daardoor
geen star beleid. Voor nieuwe zaken is
de komende jaren ruimte. En dat is een
goede zaak', zo merkte hij op. Mevr.
Aartsen gaf zelf al aan dat de komende
jaren bepaalde ontwikkelingen zoals bij-
voorbeeld wat ouderenwerk beslist zul-
len toenemen. 'Daar zullen wij zeer ze-
ker rekening mee houden', zo sprak hij.
Ze zijn er voorstander van te zijn om
met de verenigingen een soort 'kon-
trakt' af te sluiten. 'Gewoon om te kij-
ken of het beleid van de verenigingen
waarop de budgetsubsidiëring is afge-
stemd, ook inderdaad zo gevoerd
wordt', aldus de wethouder.

Kerknieuws
Jongeren-gespreksavond 6
juni
Op dinsdag 6 juni wordt in 'De Voorde'
de derde en laatste gespreksavond van
dit seizoen gehouden voor jongeren
vanaf 16 jaar. Het thema is 'Kleur be-
kennen'. Gespreksleider is Rien Baauw.
De avond wordt georganiseerd door de
interkerkelijke jeugd werkgroep.

Burgerlijke
Stand
Geboren: Sjoerdje Smedinga; Gerrit
Jan-Willem Hebbink.
Gehuwd: T.H. Kamp en B.J. Jebbink;
B.R.A. Meijerink en G.S.F. Kapper;
H.H. Nekkers en C.D. Bosch; A.W.J.
Geerse en N.C. Evers; A. Teerink en
S.P.C. Eijkelkamp; H.J. te Siepe en
E.A.M. Mijnhout; G.J.W. Maalderink
en I.M. de Rozario; G.J. Wasseveld en
H.B. Poorterman; H. Hansma en
M.D.W. ten Haaken; G.J. van Ochten
en J.R. Graver.
Overleden: A. van Veldhuizen-Hoek-
man, oud 81 jaar en H.J. Eggink-Beef-
tink, oud 82 jaar.

Jubileummidckg 'De
Zonnebloem
De Zonnebloemafd. Vorden en Wich-
mond houden zaterdag l juli a.s. in de
grote zaal van Bodega 't Pantoffeltje een
speciale jubileum-ontspanJfcesmiddag.
Voor deze gelegenheid AlRen enige
regionale artiesten zich bereid gevon-
den om hieraan mede te werken en te-
vens zal er een gratis verloting plaats-
vinden. De ontspanningsmiddag wordt
georganiseerd voor gehandicapten en
alleenstaande bejaarden van alle ge-
zindten. De entree is dankzij de mede-
werking van vele inwoners van Vorden
en Wichmond aan de jubileumverlo-
ting, gesteld op het lage bedrag, waarbij
inbegrepen een kop koffie met cake en
een consumptie. Men kan zich opgeven
en ook inlichtingen verkrijgen op de
volgende adressen: voor Vorden: Mevr.
J. Woltering, Burg. Galleestraat 18,
Vorden, tel. 1746 en mevr. T. KI. Kra-
nenbarg-Offereins, Molenweg 4, Vor-
den, tel. 1347. Voor Wichmond: mevr.
W. Hermsen-Nijenhuis, Vierakkerse-
straatweg 12, Vierakker, tel.
05750-20845 en mevr. M. Klein Kranen-
barg-Lamers, Hackforterweg 31, Wich-
mond, tel. 05754-269.

Voorstellen
privatisering velden
'Vorden'
Het is geenszins de bedoeling dat de
voetbalver. 'Vorden' met voorstellen
naar ons toe moet komen. Wij hebben
met het bestuur van de voetbalclub van
gedachte gewisseld over de privatisering
van de velden. We hebben hun ge-
vraagd of ze er zich in eigen kring eens
over willen beraden hoe zij tegenover
privatisering staan. Voorstellen daartoe
zullen uiteraard door het kollege wor-
den gedaan. Wij hopen wat dat betreft
de voetbalver. binnen niet al te lange
tijd nader te kunnen berichten. Deze
woorden sprak wethouder mevr. Aart-
sen woensdagavond in de commissie
Welzijn richting de heer E. Branden-
barg (WD). Laatstgenoemde zei verno-
men te hebben dat juist de voetbalclub
voorstellen zou moeten indienen. En
dat vond Brandenbarg een vreemde
gang van zaken.
De wethouder stelde hem wat dat be-
treft gerust! Naar aanleiding van de
nieuwbouwplannen van de W 'Vor-
den' deelde mevr. Aartsen de commis-
sie mede dat er een ambtelijke werk-
groep in het leven is geroepen die één
en ander in studie heeft. 'We hebben
bewust voor een werkgroep gekozen,
omdat er ten aanzien van de bouwplan-
nen van 'Vorden' zowel raakvlakken
zijn op het gebied van Welzijn als
Ruimtelijke Ordening. Deze week heeft
wethouder Aartsen en de werkgroep
een gesprek met het bestuur van de
voetbalver. 'Vorden'.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
R K Kerk Kranenburg
Zaterdag 3 juni 19.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 juni 10.30 uur Eucharistieviering.

RK kerk Vorden
Zondag 4 juni 9.00 uur Eucharistieviering.

Hervormde gemeente
Zondag 4 juni 10.00 uur ds. H. Westerink
(geen gezinsdienst), zondagsschool en jeugd-
kerk.

Geref. kerk Vorden
Zondag 4 juni 10.00 uur ds. J.R.Zijlstra, Am-
sterdam, uitzenddienst; 19.00 uur ds. J.R.
Zijlstra, Amsterdam.

Huisarts 3-4 juni Dr. Dagevos. Alleen voor
spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet aan de
praktijk. Belt u dus eerst op als u wilt komen l
Tel. 1420. Bellen s.v.p. zo veel mogelijk tus-
sen 9.30 en 10.00 uur.

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

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

Dierenartsen van zaterdag 3 juni 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Warringa,
tel. 1277. Tevens de gehele week avond- en
nachtdienst van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 3-4 juni W.A. Houtman, Vorden,
tel. 05752-2253.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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 Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoe-wij-
zing 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 Kas-
tanjelaan 15, 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 donderdag
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 bereik-
baar 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 juni 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 woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

Monuta Stichting rouwcentnjm 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, woensdagmid-
dag 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 3 juni 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 4 juni 10.00 uur Dienst van Woord
en Communie.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 4 juni 10.00 uur ds. G. Bouman.

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

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. PAAZ
iedere avond 1 8.30-19.45 uur en op woens-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

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

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

In Wichmond en Vierakker

Receptverstrekking Apotheek
Met ingang van l juni 1989 van maandag t/m vrijdag kunnen de
inwoners van Wichmond en Vierakker tussen 14.30 en 15.00 uur hun
medicijnen afhalen in de Rabobank te Wichmond. Tevens kan men
daar dan de recepten inleveren, welke de volgende dag kunnen worden
afgehaald. De verstrekkingen zullen worden gedaan door personeel van
de Vordense apotheek, zodat ook eventuele vragen kunnen worden
beantwoord. Dit alles is mogelijk dankzij de medewerking van de
Rabobank. Rabobank en Vordense apotheek hopen op deze wyze een
positieve bijdrage te leveren aan de gemeenschap Wichmond-Vierak-
ker in de gemeente Vorden.

Vordense Apotheek,
B. Veen, apotheker.



Een echte

JAGERSKIJKER
met hand gecoated lenzen voor grotere

lichtdoorlaat en helder gezichtsveld in de

merken

Swift, Tasco, Hertel en Reuss,
Noblesse

WAPEN- EN SPORTHANDEL

leeds JotllrrffrnJI

Zutphenseweg 9, Vorden.

Applaus voor deze ongelooflijk fraaie, leren pump!
Veel plezier voor een GRANDIOSOPRIJS

69,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's maandags gesloten

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

ASSURANTIE-ADVIES-EN BEMIDDELINGSBURO

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 - VORDEN
TEL. 05752 1967

Een onafhankelijk en betrouwbaar advies in:

VERZEKERINGEN
- Ziektekosten

- Arbeids Ongeschiktheid en Ongevallen

- Brand Opstal en Inboedel

- Begrafenis

- Pensioen en Fiscale Oudedags Reserve

- alle soorten van Motorvoertuigen

enz.

Ook voor Hypotheken en Financieringen

VOORKEUR VOOR
ELEKTRISCH BEDIENDE
ROLLUIKEN

Wie voor rolluiken kiest, doet
een goede keus. Een nog bete-
re keus is het de rolluiken te
voorzien van een elektrische
bediening d.m.v. Somfy moto-
ren. Niet alleen vanwege het
bedieningsgemak, maar zeker
ook om andere redenen. Elek-
trisch bediende rolluiken zijn
bijvoorbeeld aanzienlijk min-
der aan slijtage onderhevig.
Geen naar beneden kletteren-
de lamellen, geen pijnlijke han-
den bij het laten vieren van
koorder! of banden. Alles gaat
heel geleidelijk en probleem-
loos. Bedieningstechniek die
past in deze tijd. Techniek waar
de naam Somfy achter staat.
Een begrip waar het gaat om
degelijkheid en souplesse.

interieuradviseur

Hackforterweg 1 9,
Wichmond. Tel. 05754-517

RESTAURANT

Asperges

^jr- --̂ Br;-
de Timmerieë

\ RESTAURANT & CAFÉ
^- Arte en Annette -"~ ;<<MJ

l <>i-liriiiM>Hi'K 16 - 72.11 l'l) Wamsri-ld
IVI.n575l-l.V16

Wilt u s.v.p. reserveren?

Als het om autorijlessen gaat

Autorijschool

"J.H. Hilferink"
de Boonk 39, Vorden,

telefoon 1619

Autorijschool

"H J. Hilferink"
Insulindelaan 38, Vorden,

telefoon 1098

B.M.W. en Mazda automaat

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

alle soorten
batterijen voor uw

hoort oestel

Oö juwelier
siemernk
oo optcn
zutphenseweg 7 - vorden

Herensportslip La Ligna
in uni of streepdessin.
maten: S, M, L, XL.
kwaliteit:
100% katoen/
single jersey

normaal
3 voor f 1Q,-.

NU i/m
zaterdag
3 voor

f 7.90

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 1 7, Vorden, Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 1, 2 en 3 juni

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Hollandse
Aardbeien

500 gram

3,95

MAANDAG
5 juni

500 gram

Spitskool
panklaar 0.95

DINSDAG
6 juni

500 gram

Worteltjes
geschrapt 0.95

WOENSDAG
7 juni

500 gram

Andijvie
panklaar 0.95

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Brood van Warme Bakker Oplaat,
daar zit wat in!
Alles wordt daarom zelf gebakken
en dat proeft U.

NMINDAIOLENBXKKERS

AANBIEDING:

Weekend taartje v an725voor 6,50
Pensee taartje Van5.-voor 4,50
De enige echte Vordense mik NU 4,50

Appelflappen Ot Carree's shaien 4 betalen

De bakker

die zelf

elke dag

vers bakt

WARME BAKKER

§PLAAT
BAKT HETVOOR U

TELEFOON ^ 373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,75

NU WEER VOLOP TE VERKRIJGEN

VERS VORDENS LAMSVLEES
SUPER KWALITEIT-BESLIST MAGER

WEEKEND SPECIALITEITEN

SchnitzelS f3soorten)ot

Hamburgers speciaal

5 halen

4 betalen

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS •

Haas Rib karbonades
1 kiio 10,45
Fricando ^
1 kiio 12,90

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Leverworst
c/rof of f///) 2 50 y ram l , C7 O

Boterhamworst
100ijr;im 0,89

MAANDAG + DINSDAG

Verse worst
fijne 1 kik, 7,95

grove i k.io
magere Hamlapjes

1 kii» 10,45

WOENSDAG GEHAKTDAG

MARKTAANBIEDING

Rundergehakt 1 kii<> 11,50
h.o.h. gehakt 1 k,k, 7,95

Bami of Nasi i MO 6,25
Shoarmaburgers perstuk 1,25

Hamburgers
pt;i i,tuk

EEN EIGEN MERK VAN TUUNTE,
DUS GEGARANDEERD GOED!

TER KENNISMAKING BIEDEN WIJ DIT
PRACHTIGE ONDERGOED ÉÉNMALIG ZEER GOEDKOOP AAN

Dames
tailleslip
La Ligna.

maten:
M, L, XL.
kwaliteit:
elastisch
katoen.

normaal f 3,95
per stuk
NU t/m
zaterdag
3 voor

f 10,-

La Ligna elastisch
katoenen herenslip,
gevormd,
maten: M, L, XL
normaal
f7,95
Bijpassend
herensinglel
normaal,
v.a.

f 8.95j

'T*

NU t/m?
zaterdag'"
3 halen
2 betalen

La Ligna meisjesondergoed
in voorgekrompen,
supergekamde
Peru katoen.
Uni en streep-
dessins.
kleuren: wit,
rose, bleu.
maten: 104 t/m,
176 f

\ \
hemdje s.lipje
normaal
v.a. f 3,95

NU t/m
zaterdag
3 halen \
2 betalen

Elastisch katoenen
sportbeha
van het
merk La Ligna

normaal
f 12.95

NU t/m
zaterdag

f9,90
maten:
70 t/m 85
A/B/C-
cup.

'Aanbiedingen geldig donderdag t/m zaterdag.



Geboren, 27 mei 1989

Martine
Antoinette

Zusje van Kim en Leone.

Leo en Riny
Slütter-Hulsebos

Burg.Galleestraat 21,
7251EAVorden

Langs deze weg willen wij
iedereen heel hartelijk bedan-
ken voor de vele felicitaties, in
welke vorm dan ook, die wij
mochten ontvangen op ons
50-jarig huwelijksfeest.
Het is voor ons een onverge-
telijke dag geworden.

J. Morde
W.A. Norde-

Grotenhuys

Hoetinkhof 40
7251 WGVorden

Heel hartelijk dank aan allen
die ons 60-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke
dag hebben gemaakt.

HJ. Willems
F.D. Willems-

Hissink

Berkendijk l
Vorden

Heel hartelijk dank voor de
vele gelukwensen, bloemen
en kado's, die we bij ons 40-
jarig huwelijk mochten ont-
vangen.

H. Burkink
R. Burkink-

Wesselink

Polweg 8
Wichmond

Omdat het voor ons onmoge-
lijk is u allen persoonlijk dank
te zeggen, doen we het zo.
Iedereen hartelijk bedankt
voor uw felicitatie, plant, bloe-
men of kado.

Alfons en Miranda
Nijenhuis

Kervelseweg 29
Hengelo (Gld.)

RECTIFICATIE

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

Hetty en Ton
Tol ka m p

HetWiemelink45
7251 CW Vorden.

Hierbij willen wij iedereen be-
danken, die ons 40-jarig hu-
welijksfeest, in welke vorm
dan ook, voor ons tot zo'n fij-
ne dag hebben gemaakt.

Jan en Dien
Peppelman

Kerkhoflaan 1a
Vorden

Wij willen iedereen hartelijk
bedanken voor de vele felici-
taties, bloemen en cadeaus
die we op onze huwelijksdag
mochten ontvangen.

Ans en Gerard
Buunk

Handwijzersdijk 7a
7255 MJ Hengelo (Gld.)

U zou graag in zo'n mooie

old-timer
trouwen? Dat kan!

Gratis op onze kosten
als U uw bruiloft geeft

in 't Pantoffeltje.

Bodega 't Pantoffeltje
Dorpsstraat 34 - Vorden
Telefoon 05752-1770

Uniek in deze omgeving

VAKANTIEWONING
2-8 personen

VALKENBURG a/d GEUL

* alle comfort * gehele jaar
geopend * 5 min. lopen van
centrum * woonkamer - hal -
keuken " douche en wc op
elke slaapkamer * warm en
koud stromend water * CV

" TV' terras
* eigen parkeerplaats.

Prijzen op aanvraag

TEL 04406-14947

In plaats van kaarten

Hallo, wij Elke en Erik willen jullie
uitnodigen voor een feest, van vader en moeder,
die zijn op 10 juni 1989

/ 21/2 jaar getrouwd

De receptie is van 14.00 tot 16.30 uur
in zaal 'de Herberg' te Vorden.

We hopen jullie dan te zien.
Wij zijn er dan ook.

1 juni is het 5 jaar geleden
dat vader en moeder de zaak
zelfstandig hebben voortgezet

Ook dit zal op 10 juni
gevierd worden.

Oldenhave
Spiekerweg 6
7251 RA Vorden

Jn plaatse van kaar t'n

lojuni anstoande bunne wi'j 2$joar
etrouwt.

2$joar spitte wi'j dan okjn de handel.
oA'j behoefte vuult um ons hier met te

feliciteer'n bu'j van harte welkom
's middags van 14.30-16.30 uur en

's aovends van 19.00-24.00 uur bij
huus.

"B. ^Bulten

J.

,
W
VORDEN

Stichting
Welzijn
Ouderen
Vorden

vraagt voor haar te starten project 'DAGOPVANG
VOOR OUDEREN' in de gemeente VORDEN een

BEROEPSKRACHT (M/V)
voor 16 uur per week

die samen met vrijwillig(st)ers de dagopvang gestal-
te wil geven.

Taken:

— organisatie van het project;

— huisbezoek, begeleiding en opvang van
deelnemers;

— werving, instruktie en begeleiding van de
vrijwilligers;

— het regelen van rapportage, financiële
zaken en het inzetten van medewerkers.

Hij/Zij wordt daarbij ondersteund door de werkgroep
Dagopvang. Onze gedachten gaan uit naar een be-
roepskracht op MBO-niveau met affiniteit met oude-
ren, verzorgende en vooral kreatieve kwaliteiten. Ar-
beidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de
CAO WELZIJN.

Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt op-
nemen met mw. E. Broekhuizen-Rietema,
tel. 05752-3405, 's morgens.

Uw schriftelijke sollicitatie wordt binnen 10 dagen
na het verschijnen van deze advertentie verwacht bij
de SWOV, postbus 79, 7250 AB Vorden.

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!

SPECÏAL7»
VOOR HET WEEKEND
RECEPT:

Riblappen
500 gram 8,25

DIT WEEKEND EXTRA
VOORDELIG:

Rollade
schijven

4 halen

3 betalen

heel
100 GRAM

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

1 oo g gerookte Rauwe ham 2,69 1 oo g Corned beef 1,49

Uldhoeheweg 12

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

VLOGMAN
Zutphenseweg 16 — Vorden

Tel. 05752-1321

waaru- •--. h zoveeiontstopper toen DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

In plaats van kaarten

Op woensdag 7 juni a.s.
hopen onze ouders, groot- en
overgrootouders

J.B. Wuestenenk
en

A. Wuestenenk-Regelink

hun 60-jarig huwelijk
te herdenken.

Om hen hiermee te feliciteren
bent u van harte welkom
van 1 5.30 tot 1 7.00 uur in 'de Herberg'
Dorpsstraat 1 0 te Vorden.

juni 1989.
Prins Bernhardweg 3
7251 EG Vorden

Het antwoord is: omdat het aanleggen
van riolen en afvoerleidingen vakwerk
is. Als u een afvoerprobleem moet op-
lossen, praat dan eerst met de vakman
die veel narigheid in de toekomst kan
voorkomen.

Burg Galleestraat 60
=7251 EC Vorden

Telefoon 05752 2637
f m =7251

fons Jansen ™-
erkend gas- en water-technisch

Schoenreparatie
Steeds vlug klaar

WULLINK VORDEN
Jorpsstraat 4, tel. 1342.

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

Heden is, na een liefdevolle verzorging in het ver-
pleeghuis 'de Molenberg' te Groenlo, rustig van ons
heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgroot-
moeder

Johanna Wilhelmina
.Groot Bleumink

WEDUWE VAN G.J. TEMMINK

op de leeftijd van 86 jaar.

Ruurlo: LH. Denneboom-Temmink
G. Denneboom

Vorden: J.W. Temmink
J. Temmink-Roeterdink

klein- en achterkleinkinderen.

Groenlo, 24 mei 1989.

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 11 7, 7251 LD Vorden.

De begrafenis heeft plaats gevonden op de algeme-
ne begraafplaats te Vorden.

installateur Installatie en
onderhoud van centrale verwarming

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

VAKANT/E
van 12 t/m 26 juni

Kapsalon
BEERNING
Raadhuisstraat

MÖNUTA
UITVAART
VERZORG1N

lirTVAART-
VERZEKERING

zonder meer 'n zorg minder

Bel: 06-821 2240
Monuta,

óók in uw woonplaats dag en nacht te ontbieden

il

Pi

•:•:•:•:•

TEKOOP:

Peugeot 2O5 GL diesel
Peugeot 2O5 GL diesel
Peugeot 2O5 Accent
Peugeot 2O5 Accent
Peugeot 2O5 Accent
Peugeot 2O5 Junior
Peugeot 2O5 GE
Peugeot 2O5 XR
Peugeot 3O5 Select
Peugeot 3O5 Select
Peugeot 3O9 GL
Peugeot 3O9 GL Profil
Peugeot 5O5 GL
Peugeot 5O5 GL automaat

Ford Sierra gas
Ford Escort
VW Golf diesel
Citroen Visa
Citroen Visa
Citroen Visa
Fiat Uno
Fiat Ritmo
Nissan Sunny 1,3
Mazda 323
Opel Corsa

^^ AUTOMOBIELBEDRIJF n

mtbberbof f
H

BLEEKSTRAAT 14 - HENGELO GLD.

1985
1986
1987
1986
1985
1987
1985
1985
1985
1986
1987
1987
1983
1985

1984
1984
1987
1987
1986
1985
1986
1982
1988
1983
1984

wm
Ĥ H—Î Hî HI

-TEL 1947

!j

Kom nu
Gezellig
Mode kijken...

Juist nu het zomer is en uw
vakantie in aantocht is, nodigen
wij u graag uit om op

Vrijdag 2 juni
en

Zaterdag 3 juni

te komen kijken naar onze
zomercollecties voor zowel
Dames, Heren als Kinderen.

Wij maken het tijdens dit
Modeweekend extra gezellig
met een 'aangekleed' kopje
koffie of een drankje en voor
iedere bezoeker een aardige
attentie.

Tot ziens J)ij

mode
burg. galleestraat 3 — vorden

tel. 05752-1381
parkeren voor de deur.

VISSER MODE HEEFT MEER IN HUIS



Bakkerij 't Stoepje
Spakenburg

MarktVorden

Aardbei- of Appel plaattaart
4 stukke n (per stuk 1,60 5,—
i pak Witte- of Bruine Bollen 1,25

A r ie M in k, Uw warme bakker
op de markt te V orden

Jan van Aart van Jan de Bakker

Alle soorten Brood 1,85
Specialiteiten: Duitse Harde Broodjes,
Super Krentenbollen, Tarwe-Rozijnenbollen, Mueslibollen.^
BIJ AANKOOP VAN UW BOODSCHAPPEN ONTVANGT U ÉÉN SUPERWAARDEBON VOOR VRIJDAG 9 JUN11989

PRIJSVOORDEEL:

1E KLAS
AARDBEIEN
1 bakje é 200 gram

1,25
Af te halen

vrijdag 2 juni
vanaf 20.00 uur.

Het Stapelbroek 1
Hengelo (Gld.).

Vragen naar Edwin.

OP = OP!

A.s. Zaterdag
3 juni

houdt de duivenver.
'Vorden' een grootse

ROMMELMARKT
OP HET MARKTPLEIN

Aanvang 9.00 uur.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens-
benodigdheden
en vloeistoffen

Oö juwelier
siemennk
oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

EET U
BIKINI-

MET
MALSOVIT
1 TOT 3 KILO
PER WEEK
Nu bij uw eigen
warme bakker:

Malsovit brood
• Malsovit Knacke
• Malsovit Maal-

tijdkocken
• Malsovit Koffïe-

koekjcs
• Malsovit Slank-

spread

Echte
Bakker

VAN
ASSELT

ZUTPHENSEWEG 18

VORDEN -TEL. 1384

WORD OOK EEN
MEISJE-MOEDER

OVTT

LM.B. Vorden B.V.
Industrieweg 3 - Postbus 116 - 7250 AC Vorden

CSEIIIUw officiële kÜAHÉÜÉTdVIV dealer voor een
deskundige service en goede onderdelen voorziening.

Wij hebben voor u te koop:
Diverse gebr. case-IH trakteren van 35
t/m 82 pk, div. gebr. waterkanonnen
op onderstel, ± 200 m 3" slang +
kopp., electro pompsets 10 pk.

Ook voor nieuwe Veenhuis Regenhaspels
Gecomi Beregeningsmachines, ook in
mini-uitvoering voor sportvelden e.d.

Tel.:05752-3163
Tel. vert. Bennie Nijenhuis, Tel. 08362-23060

Ter versterking van ons team,
zijn wij op zoek naar een energieke

STALTECHNIEK MONTEUR
Voor de aanleg en onderhoud van sta^rterieur,
automatisering en klimaatregeling. W

Hebt u interesse, en spreekt u deze zelfstandige funktie aan,
dan kunt u zich wenden tot J. Loskamp of F. Wolbrink.
Buiten kantooruren bereikbaarondejgjpspektievelijk
tel. no.: 08344-504 en 05753-291

Staltechniek b.v,
Molenenk 8 - 7255 AX Hengelo (G.) -Tel. 05753-3431

Deskundig Woodboy-vakman tot Uw dienst voor
SCHUREN - HERSTELLEN - LEGGEN - LAKKEN EN BOENEN

van parket- en plankenvloeren
met Woodboy-waarborg!RUURLO BV

Tel. 05735-1661 " UW SPECIALIST PARKET EN PLANKENVLOEREN

Oldenhave zorgt
ervoor dat de
zaak gesmeerd

Vakkundig onderhoud is de basis
voor een goed funktioneren van
alle apparatuur. Uw machinepark
is bij Oldenhave in goede handen.

Degelijk vakwerk zorgt ervoor dat
de boel blijft draaien.

Als er onverwachts toch storingen optreden, dan zijn we snel
ter plekke. Dag en Nacht. Ook in het weekend.

Ë'J
INSTALLATIEBEDRIJF

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

Officieel dealer PHILIPS
Telefooninstallaties en
PHILIPS Autotelefoon

TEGEN INLEVERING VAN DEZE WAARDEBON
OP 2 JUN11989

KLEINTJE
NATTE KEEK

OPELSERVICE W. J. van der KOOI
LOCHEM + RUURLO ORGANISEERT OP

1 + 2 + 3 + 5 JUNI
EEN UNIEKE OCCASION 4'DAAGSE

IN DE OPEN LUCHT

Zoals u gewend bent van ons staan alle OK-Inruilwagens er pico bello bij.
Bovendien krijgen ze allemaal: 1 e. EEN GROTE VAKANTIE BEURT

2e. JAAR LANG A.P.K. (vanaf f 7500,-)
3e. 100% GARANTIE TOT NIEUWJAARSDAG 1990 (vanaf f 7500,-)

KOM PROEFRIJDEN!
En als klap op de vuurpijl gaan alle kopers van een OK-Inruilauto

een dag lang gezellig met ons op stap naar de OPEL fabrieken
in Antwerpen, met onderweg een uitgebreid diner!

Ook ontvangen de 1 e 15 kopers van
een occasion een VOUWFIETS,
zoals hier staat afgebeeld.
Van de keuze zult u versteld staan:
± 50 stuks, allemaal
'Vakantie klA' occasions.

OPENINGSTIJDEN:
DONDERDAG 1 JUNI 9-18 uur
VRIJDAG? 'UNI9-21 uur
ZATERDAG - JUNI 10-17 uur
MAANDAG 5 JUNI 9-18 uur

UW GASTHEREN OP DEZE 4-DAAGSE:
LET OP:

ZON-
DAG
KIJK-
DAG!

W.J. v/d KOOI

LOCHEM

R. BIER W. SIEMES

RUURLO

H. ROUHOF

HET GROOTSTE MERK • DE GROOTSTE KEUZE
Dus snel de wandelschoenen aan, en op naar de OPEL-dealer

OPELSERVICE

W. J. 31? KOOI
OFFICIEEL OPEL + ISUZU DEALER TRAMSTRAAT 13-31 LOCHEM - 05730-52555

BARCHEMSEWEG 45 - RUURLO - 05735-3295

METAALWARENFABRIEK

B.V.

Toelevenngsbedri|f Eigen gereedschapmakenj

GOM A B.V. Metaalwarenfabriek is
een onderneming, die zich beweegt
op het gebied van de toelevering van
halffabrikaten en komplete
produkten. Deze produkten worden
in hoofdzaak vervaardigd uit
plaatstaal. De fabricage vindt plaats
op onze moderne grotendeels CNC-
gestuurde machines (kleine tot
middelgrote series) of met eigen
ontwikkelde en vervaardigde
stempels voor de grotere series.
GOM A B. V. is gevestigd aan de
Ruurloseweg 80a te Hengelo (Gld.).

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

GOMA B.V.
Metaalwarenfabriek
t.a.v. dhr. A. Teunissen,
Ruurloseweg 80a, 7255 MA Hengelo (Gld).
Tel.:05753-2710.

In onze gereedschapmakerij is plaats voor een:

'Ervaren Stempel-maker' m/v.
Leeftijd: 25-35 jaar.

Tot zijn/haar taak behoort het zelfstandig van
gedetailleerde tekening kunnen vervaardigen van diverse
soorten stempels, mallen en speciaalmachines. Het
bewerken van materiaal geschiedt deels op konventionele
verspanningsmachines en deels op CNC gestuurde
machines.

Kandidaten dienen een MTS of gelijkwaardige opleiding
b.v. Bemetel gereedschapmaker, te hebben genoten en
over een goede dosis technische interesse te beschikken.
Daarnaast moet hij/zij bereid zijn eventueel bedrijfsgerichte
cursussen te volgen.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
selectie-procedure.
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S V Ratti aktief voor hun nieuwe
clubgebouw

Een nieuw clubgebouw....De/e gedachte speelt al een aantal jaren in de sportvereniging Ratti. Eind 1985
biedt de gemeente Vorden de voormalige kleuterschool 'Het Kwetternest' aan.

S V Ratti bekijkt het aanbod maar ziet af
om het houten gebouw over te nemen.
Het besluit wordt genomen om een ste-
nen gebouw te plaatsen en in september
'87 komt het eerste ontwerp ter tafel dat
achteraf te duur bleek voor de vereni-
ging. Intussen heeft de aktiviteitencom-
missie een sponsorloop georganiseerd
t.b.v. de nieuwbouw. De opbrengst was
f 18000,—, een mooie start. Verder werd
er besloten dat iedere maand de inkom-
sten van diverse commissies zoveel mo-
gelijk over te hevelen naar 'de clubge-
bouw' rekening.

In juni '88 komt er een nieuw ontwerp.
Als uitgangspunt werd gekozen, zelfde

oppervlakte als de huidige kantine plus
een extra vergaderruimte die als het no-
dig is door een vouwwand aanaan kan
worden gebracht. Tijdens de ledenver-
gadering van september '88 wordt het
nieuwe plan besproken. Dan wordt er
die avond een commissie 'de clubhuis
commissie' in het leven geroepen. Deze
zal proberen voor de nodige financiën te
zorgen. Inmiddels heeft deze commis-
sie een tweetal aktiviteiten georgani-
seerd die meer gericht waren op de le-
den en de inwoners van de Kranenberg
n.l. een spaarpot en een aandelenakte.

De resultaten worden binnenkort ver-
wacht.

Intussen is de bouwvergunning ver-
leend en hebben nijvere Ratti 'bouw-
vakkers' het grondwerk klaar en de be-
gane grondvloer aangelegd. De oude
houten kantine is in een dag door de
leden verplaatst naar de overkant van de
Eikenlaan. Deze moet het nog even vol-
houden, zeker nu de toernooien volop
gestart zijn. Om de financiën wat te ver-
groten is er binnenkort een verloting die
speciaal ^fcpht is op alle inwoners van
Vorden. ̂ ^verkoop hiervan begint op
zaterdag 10 juni. Als alles een beetje
meezit kan de sportver. SV Ratti het
nieuwe clubgebouw in de loop van het
nieuwe voetbalseizoen in gebruik ne-
men.

Fam. Lotterman terug naar
Papua Nieuw Guinea
Het Vordense echtpaar Johan en Janny Lotterman vertrekt binnenkort
weer met hun drie kinderen naar Tanggu op Papua Nieuw Guinea. Zij
gaan, na een jaar verlof, hun zendings- en ontwikkelingswerk daar
voortzetten.

Hun tijdelijke woning aan het Schapen-
meer, aan de rand van Vorden, hebben
ze inmiddels al verlaten en de spullen
voor de terugreis zijn ingepakt. De laat-
ste dagen in Nederland brengen ze door
in een caravan. Op maandagavond 12
juni a.s. vertrekt het gezin vanaf Schip-
hol, om via Singapore en Port Moresby
op 17 juni in Ukarumpa aan te komen.

Uitzenddiemt
Zondagmorgen 4 juni a.s. vindt in de
Gereformeerde kerk te Vorden de af-
scheidsdienst plaats. Omdat de plaatse-
lijke predikant, ds. P.W. Dekker, dat
weekend net van vakantie terugkomt,
zal ds. Jaap Zijlstra uit Amsterdam de
dienst leiden. Voor dit afscheid komen
belangstellenden uit het hele land, van
Andijk (NH) tot Barchem, naar Vorden.
Johan en Janny Lotterman kijken met
een tevreden gevoel terug op het verlof-
jaar in Nederland. 'Het was erg goed om
aan de VU te Amsterdam wat bij te stu-
deren', legt drs. Johan Lotterman uit.
'En ook hebben we de vele kontakten in
het hele land kunnen vernieuwen. Te-
vens kunnen we met zo'n verlofjaar
voorkomen dat onze kinderen Christi,
Petra en Matthea vervreemden van de
Nederlandse cultuur'.
De komende vier jaar valt er voor Johan
Lotterman heel wat te doen op Papua
Nieuw Guinea. De bedoeling is dat de
studie van de Tanggu-klankleer en van
de culturele antropologie van die streek

worden afgerond. De grammatica van
het Tanggu met verder worden uitge-
werkt. Na enkele oefenboekjes die al
klaar zijn, hoopt Johan ook enkele bij-
belboeken (of gedeelten daarvan) te
kunnen vertalen. Erg belangrijk vindt
het het geven van cursussen. Niet alleen
moeten er in het alfabetiserings-project
leescursussen worden gegeven. Ook
moeten er Papua-medewerkers worden
opgeleid tot het zelf doen van het taal-
onderzoek, vertaalwerk, etc. Maar hoe
snel dat zal gaan hangt o.a. af van de
gezondheid van de taal-mederwerkers
en van de bestaande conflicten binnen
de Tanggu-bevolkingsgroepen.

Boek over hun werk
Op verzoek van uitgeverij Kok in Kam-
pen schreef het echtpaar Lotterman een
boek over hun boeiende werk. Dit boek
kon nog net afkomen voor hun vertrek.
Het probeert een realistisch beeld te ge-
ven van een zendingsgezin in de jaren
'80. 'Sommige mensen denken dat roe-
ping bij ons werk genoeg is. Maar in het
werk van medewerker bij een organisa-
tie als de Wycliff-bijbelvertalers is vak-
kennis net zo belangrijk', merkt Johan
op. 'Het boek gaat bovendien over de
gewoonten en gebruiken bij de Pa-
pua's en hoe wij als zendings- en ont-
wikkelingswerkers daarop moeten in-
spelen en ons daarbij kunnen aanpas-
sen. Het boek krijgt als titel 'Zending is
een vak'; het zal in augustus a.s. in de
boekhandels te koop zijn.

Hervormde
vrouwengroep
De Hervormde vrouwengroep afd.
Dorp houdt op 7 sept. a.s. de jaarlijkse
fietsmiddag. Vertrek vanaf de NH Kerk.

Op 19 sept. a.s. houdt men haar maan-
delijkse avond met de NCVB. Spreker
zal zijn: pastor van de Berg uit Almelo
met als onderwerp 'Het verwerken van
verdriet'. Op 11 okt. a.s. is er voor de
HVG-groepen een ringavond in Lo-

chem. Spreekster is mevr. van Soest. Zij
is emancipatiemedewerkster in de
HVG. Op 18 okt. a.s. houdt de Herv.
Vrouwengroep afd. Dorp de maande-
lijkse avond. Spreker zal zijn: dhr. Da-
gevos, huisarts te Vorden. Op 15 nov.
a.s. is er weer de maandelijkse avond.
Dit zal een thema-avond zijn. Op 18
dec. a.s. volgt men een Kerstliturgie.
Daarna een gezellig samenzijn met een
Kerstverhaal en het zingen van enige
bekende liederen. Op 9 jan. a.s houdt de
Herv. Vrouwengroep afd. Dorp de
Nieuwjaars-koffiemorgen.

Feestavond 'Vorden6

De sfeer binnen de voetbalver. 'Vorden'
is buitengewoon goed, zo bleek zater-
dagavond toen in een zeer goed gevulde
zaal van bodega 't Pantoffeltje (ruim 250
aanwezigen) het traditionele slotbal
werd gehouden. Een van de hoogtepun-
ten was de officiële installatie van trai-
ner Herman de Weerd, tot ere-lid.
Voorzitter Jan van Ark deelde mede dat
de buitengewone ledenvergadering
daartoe enkele weken geleden heeft be-
sloten. Herman de Weerd is bijna 25
jaar werkzaam geweest als trainer waar-
van in totaal 10 jaar bij de voetbalver.
'Vorden'. 'En dat is niet niks', zo om-
schreef voorzitter van Ark. 'U wordt
binnen onze vereniging niet gezien als
een betaalde trainer, maar als een man
die met een menselijke uitstraling de
vereniging heeft gediend', zo sprak Jan
van Ark, die ook mevr. de Weerd via de
gebruikelijke bos bloemen in de huldi-
ging betrok.
Bloemen waren er deze avond ook voor
de B-jeugd (kampioen) Vorden 3 (kam-
pioen en promotie) en Vorden B (pro-
motie). Rene Olthof werd gehuldigd
voor het feit dat hij de minst gepasseer-
de keeper bij de senioren was. Corry ten
Barge was met 24 doelpunten topscorer
bij de senioren. Het bestuur van 'Vor-
den' zal binnenkort officieel afscheid
nemen van Dies Eggink die de afgelo-
pen jaren als verzorger van Vorden l is
opgetreden. 'Zelfs na de zondag kon
iedereen bi hem terecht', zo prees voor-
zitter van Ark. De diverse commissies
werden dank gebracht voor de inzet die
het afgelopen seizoen op alle fronten
weer is betoond. Onder de gezellige to-
nen van 'Weekend' kwam er een feeste-
lijk eind aan het voetbalseizoen
1988/1989 van de voetbalver. 'Vorden'.

PV de Blauwkras
Uitslag wedvlucht Chimay: H. Modder-
kolk 1-6-10; B.H. van Londen 2; H. ter
Beek 3-5; C. Goedhart 4; J. Hoff 7; G.
Arendsen 8-9.

Postduivenver.
'Vorden'
Leden van de Postduivenver. 'Vorden'
hebben deelgenomen aan een wed-
vlucht van Etampes. De winnaars wa-
ren: G.en H. Boesveld 1-4-7-9; A. Lutte-
ken 2-5-11; J. Eulink 4-10-13; H. Door-
nink 6-15; M. Olieslager 8; J.F. Schaufe-
lie 12 en M.J. Bruggeman 14.

Avond vierdaagse 1989
Gymnastiekver. 'Sparta' organiseert van 5 t/m 8 juni 1989 de 22e
avondvierdaagse. Vier avonden achter elkaar wandelen in Vorden met
als startplaats het schoolplein van de Openbare Basisschool aan de
Dorpsstraat in Vorden.

Evenals vorig jaar zijn er weer mooie
routes uitgezet. Er kan aan deze avond-
vierdaagse individueel, in groepsver-
band of met gezinnen worden deelge-
nomen. Er kan tot 5 juni worden inge-
schreven voor 5 of 10 km. per avond op
de adressen die vermeld staan op de
raambiljetten. De organisatie is zeer
verheugd dat er voor het tweede achter-
eenvolgende jaar weer een groep bewo-
ners van het bejaardentehuis 'De Weh-
me' en hun begeleiders deelnemen. De
inschrijving sluit op maandagavond 5
juni op het startburo. Diegenen die niet
alle dagen meelopen, kunnen zich bij
het startburo aanmelden voor een of
meerdere avonden. Zij komen dan in
aanmerking voor een dagspeld. Iedere
avond moeten na afloop van alle kaar-
ten zijn ingeleverd.

Op de sluitingsavond zullen de medail-
les worden uitgereikt op het schoolplein
van de Basisschool 'het Hoge' en de

groepen kunnen zich daar opstellen
voor de intocht. De muziekkorpsen
'Sursum Corda' en 'Concordia' zullen
hun medewerking weer verlenen bij de
intocht zoals voorgaande jaren. Tijdens
de Avondvierdaagse zal er bekendheid
worden gegeven aan de aktie 'Europa
tegen kanker'. Het Europees Parlement
heeft het jaar 1989 uitgeroepen tot het
jaar van de kankerbestrijding onder het
voorgaande motto. In samenwerking
met het NUW en het LOK zijn de orga-
nisaties benaderd om deze aktie te on-
dersteunen. De deelnemers van de
avondvierdaagse ontvangen bij uitrei-
king van hun medailles een certificaat
van deze aktie. Op alle avonden van de
avondvierdaagse zal de EHBO afd. Vor-
den de organisatie behulpzaam zijn bi
het blaren prikken en het verkeer rege-
len. Dankzij vele vrijwillige donaties on-
der de middenstand van Vorden is de
organisatie weer instaat om dit evene-
ment te organiseren.

Routebeschrijving
Avondvierdaagse
Ie dag (Galgengoor), start 5 km. LA
Kerkstraat, LA Insulindelaan, RD Al-
menseweg, RA Overweg, LA Zelstweg,
Zelstweg volgen, Zandweg RD volgen;
LA Larenseweg, RA Enzerinkweg, Rd
Enzinckweg, na camping bospad RA
verharde weg RA, LA Kerkhoflaan, RA
Industrieweg, RD Spoorpad, LA Al-
menseweg, RD Insulindelaan, RA Kerk-
straat.
Start 10 km. LA Kerkstraat, LA Insulin-
delaan, RD Almenseweg, RA Overweg,
LA Zelstweg, Zelstweg volgen, Zand-
weg RD volgen, LA Lare^fcweg, RD
Larenseweg volgen, RA fli^ndaalse-
weg, RA Oude Borculoseweg, RA
Wientjesvoortseweg, RD Wientjes-
voortseweg, Zandpad RA, Links aan-
houden, rechts aanhouden, Pad volgen,
Zandweg oversteken, RD Bospad, Ver-
harde weg RA, LA Kerkho^h, RA In-
dustrieweg, RD Spoorpad,^^ Almen-
seweg, RD Insulindelaan, RA Kerk-
straat.

2e dag (Wichmond), start 5 km. RA
Kerkstraat, Voorrangsweg oversteken,
RD Raadhuisstraat, RA Nieuwstad, RA
Deldenseweg, RA Hamminkweg, RA
Riethuisweg, Zandpad RA, Zandpad
volgen, LA verharde weg, RA Baakse-
weg, RD Kruisdijk, RA Strodijk, Voor-
rangsweg oversteken, RA het Stroo,vRA
het Eelmerink, LA Addinkhof, RD de
Steege, RA het Jebbink, RA B. Gallee-
straat, LA Kerkstraat.
Start 10 km. RA Kerkstraat, Voorrangs-
weg oversteken, RD Raadhuisstraat, RA
Nieuwstad, RA Deldenseweg, RA
Hamminkweg, RA Riethuisweg, LA
Baakseweg, RA Hackforterweg, RD B.
v.d. Heydenlaan, RA Vierakkersestraat-
weg, RA Verharde weg, Zandweg vol-
gen, Sluis over, Zandweg volgen, Klin-
kerweg volgen, RA Hackfortselaan, LA
Kruisdijk, RA Strodijk, Voorrangsweg
oversteken, RA het Stroo, RA het Eel-
merink, LA Addinkhof, RD de Steege,
RA het Jebbink, RA B. Galleestraat, LA
Kerkstraat.

3e dag Kiefskamp: start 5 km. LA Kerk-
straat, LA Insulindelaan, RA Molen-
weg, RD Wilhelminalaan, LA Juliana-
laan, RA Enkweg, LA Ruurloseweg, RD
Schuttestraat, RA Vordensebosweg, LA
Zandpad, Pad langs water, RA volgen,
bruggetje over, Meteen LA langs water,

RA Bospad, Zandweg RA, RA richting
kasteel, LA zandpad, na bruggetje LA,
Voorrangsweg oversteken, RD Nieuw-
stad, Nieuwstad volgen, Voorrangsweg
oversteken, RA Kerkstraat.
Start 10 km. LA Kerkstraat, LA Insulin-
delaan, RA Molenweg, RD Wilhelmi-
nalaan, LA Julianalaan, RA Enkweg,
LA Ruurloseweg, RD Schuttestraat, LA
Schuttestraat volgen, LA Bekmansdij k,
RA Kostedeweg, RD Kostedeweg vol-
gen, RA Lieferinkweg, Einde weg
scherp rechts, Splitsing LA, Bospad RA,
Klinkerweg LA, RA Lindeseweg, RA
Waarlerweg, Verharde weg volgen, RA
richting kasteel, LA zandpad, na brug-
getje LA, voorrangsweg oversteken, RD
Nieuwstad volgen, Voorrangsweg over-
steken, RA Kerkstraat.

4e dag Vorden: start 5 km. RA Kerk-
straat, RA B. Galleestraat, LA het Jeb-
bink, RA het Kerspel, RA het Wieme-
link, LA B. Galleestraat, RA Stations-
weg, RD Horsterkamp, LA richting Kas-
teel, bij kasteel RA, bospad LA,
verharde weg RA, RD Christinalaan,
RA W. Alexanderlaan, RA Nieuwstad,
LA Het Hoge.
Start 10 km. RA Kerkstraat, LA voor-
rangsweg oversteken, RA het Hoge,
Voor voorrangsweg RA, Brinkerhof,
richting '52 t/m 84', Hoetinkhof richting
'249 t/m 283', richting '110 t/m 122', de
Doeschot volgen, RD Addinkhof, RD
de Steege, LA Het Jebbink, RA Mispel-
kampdijk, Voorrangsweg oversteken,
RA van Lennepweg, RA Lekkebekje,
RA De Berkel, LA Oude Zutphense-
weg, RA Kerkhoflaan, RA Industrie-
weg, RD Spoorpad, LA Almenseweg,
LA B. Galleestraat, RA Stationsweg,
RD Horsterkamp, LA richting kasteel,
bij kasteel RA, Bospad LA, verharde
weg RA, RD Christinalaan, richting kas-
teel, bij kasteel RA, bospad RA, RD
Christinalaan, RA W. Alexanderlaan,
RA Nieuwstad, LA het Hoge.

Intocht avondvierdaagse 1989
Start bij de basisschool 't Hoge, RA
Storm van 's Gravenzandestraat, RA
Hertog Karel van Gelreweg, La Dr. Lu-
lofsweg, RA Zutphenseweg, LA Insu-
lindelaan, LA Kerkstraat, RA school-
plein Openbare basisschool.

St. Ham-Party
De Stichting Ham-Party organiseert deze zomer wederom twee (in-
middels tradiotioneel te noemen) evenementen waarvan zjj hoopt dat:
a) 'het weer meezit' en b) 'het aantal toeschouwers ook een beetje
meezit'. Over 'het weer' heeft men weinig te vertellen, dus wordt met
een aantrekkelijk programma getracht voldoende toeschouwers te mo-
gen begroeten, waardoor men weer eens 'feest' kan maken.

Voor jong en oud is er dit jaar weer een
'Beach-Party' op zaterdag 19 augustus.
De derde editie van dit Caraibisch
strandfeest heeft dit jaar ook een mid-
dagprogramma met vele attrakties voor
zowel kinderen als ouderen. O.a. een
spectaculaire Kamelenrace waaraan het
publiek kan deelnemen. Het avondpro-
gramma zal zeker een breed publiek
aanspreken, met optredens van o.a.
steel-show-bands; vuurvreters; levende
slangenact met buikdanseres; een Bra-
zil-show; de Nederlandse George Ben-
son (Henny Huismanshow); groot
licht/waterorgel, spectaculair siervuur-
werk etc. etc.

Maar zover is het nog niet, want eerst
organiseert men het jaarlijks tuinfeest
'Ham-Party'. Dit tuinfeest Ham-Party
(waaraan de stichting haar naam dankt)
vindt plaats op zaterdagavond 17 juni
a.s. Voor de editie van dit jaar (de acht-
ste alweer!) verwacht men zo'n 600
feestvierders. Op het boven het zwem-
bad gebouwde podium optredens van
de Frank Kraayeveld-band en de blues-
formatie White Heat. Daarnaast nog
een derde act, die nog even geheim ge-
houden wordt. Plaats van handeling:
Kampeerboerderij Wagenvoort, Den-
nendijk 12 (tegenover wegrest. De Bog-
gelaar).

Concert
Warnsveld's
Mannenkoor
Het Warnsveld's Mannenkoor zal 3
juni a.s. een populair concert geven in
sporthal 'De Kei' te Warnsveld. Aan dit
concert zullen meewerken de bas/
bariton Paul Eykelkamp, de tenor Ad
Korevaar en de tenor Geert Peters, ter-
wijl het koor aan de vleugel zal worden
begeleidt door Linda van der Mee. Te-
vens zal medewerking verlenen 'Het
Amersfoortse Politie Muziekgezel-
schap'. Deze 'Big-Band' en het Warns-
velds Mannenkoor staan beiden onder
muzikale leiding van dirigent Hans
Vos. Het programma dat qua opzet en
repertoir zeker niet traditioneel ge-
noemd kan worden biedt het publiek
(dat overigens in grote getale verwacht
wordt) naar stellige overtuiging van de
organisatoren een groot luistergenot.
Uit hetgeen deze avond ten gehore zal
worden gebracht mag blijken dat het
Warnsvelds Mannenkoor de laatste ja-
ren erg veelzijdig is, maar ook sterk ver-
nieuwend bezig is. Van populaire ope-
ra en operettemelodieën tot nieuwe
eigentijdse werken, kortom een ruim
repertoir voor een groot publiek ge-
schikt. Het concert zal worden besloten
met een dansavond voor alle aanwezi-
gen. Er kan dan worden gedanst op
klanken van de 'Stage-Band' (het po-
dium orkest) van het 'Amersfoortse
Politie Muziekgezelschap'.

Tuinbouwschool
'Drietelaar'
Zondag 4 juni a.s. organiseert de Land-
en Tuinbouwschool 'Drietelaar' een
grote land- en -tuinbouwtentoonstel-
ling. O.a. is er te bezichtigen:
Examenwerkstukken bloemsierkunst;
7 modeltuinen van de vakschool; bon-
sai presentatie en demonstratie; pot-
tenbakker; demonstratie schapensche-
ren; koppen- en konijnenshow; spring-
en dressuurdemonstratie door de Ha-
melandruiters; computerprogramma
op het gebied van landbouw; het
nieuwste op het gebied van mestver-
werking; show van 20 oude trakteren
met aanbouwwerktuigen; de nieuwste
land- en tuinbouwmachines; tentoon-
stelling van oud handgereedschap; 13
verschillende koeienrassen; 4 verschil-
lende schapenrassen; stand verzorgt
door KI-Oost; Bouwbouwdemonstra-
tie met o.a. grote houtversnipperaar,
stobbenfrees, uitrijcombinatie voor bo-
men; nieuw ingericht computerlokaal;
voor kleine kinderen gratis ponyrijden.
Tot ziens op zondag 4 juni aan de Slot-
laan l te Borculo. Toegang is gratis.

MEI:
31 HVG Vierakker-Wichmond,

Slotavond
31 Bejaardenmiddag Vierakker

JUNI:
1—4 Jong Gelre Vorden, uitwisseling

buitenlandse jongeren
2 SWO Vorden, Open Tafel

3—4 3 weekendtoernooi Ratti
4 SWO Vorden, Open Tafel
5 Amnesty International, schrijfavond
5 ANBOjeudeboule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
5 Kerkegebed

5—8 Avondvierdaagse Sparta Vorden
6 Soos Kranenburg
6 SWO Vorden, Open Tafel
8 Bejaardenkring Vorden
9 SWO Vorden, Open Tafel

10 Jong Gelre, Buitensportdag te
Twello

10—11 3 weekendtoernooi Ratti
11 De Snoekbaars, onderlinge

kompetitie
11 SWO Vorden, Open Tafel
12 ANBOjeudeboule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
13 SWO Vorden, Open Tafel
13 ANBO fietstocht - Marktplein
16 Jubileumverloting Concordia
16 SWO Vorden, Open Tafel
17 Tuinfeest Hamparty
18 SWO Vorden, Open Tafel
19 ANBOjeudeboule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
19—22 juni Fietsvierdaagse VRTC 'de

Achtkastelenrijders'; start café-rest.
'de Herberg'

20 De Snoekbaars, onderlinge
kompetitie

20 Soos Kranenburg
20 SWO Vorden, Open Tafel
23 Jong Gelre Vorden, barbecue
23 SWO Vorden, Open Tafel
25 SWO Vorden, Open Tafel
26 ANBOjeudeboule/klootschieten

camping 'de Goldberg'
27 SWO Vorden, Open Tafel
30 SWO Vorden, Open Tafel



Politie varia GROEP VORDEN

Op dinsdag 23 mei tussen 18.30 en 20.00
uur werd er uit een geparkeerde perso-
nenauto, die nabij het zwembad aan de
Oude Zutphenseweg geparkeerd stond,
ingebroken. De daders hebben een
voordeur van de auto geforceerd en een
autoradio-cassetterecorder ontvreemd.

In de nacht van 24 op 25 mei werd een
droogmolen uit een tuin aan de Brinker-
hof weggenomen.

Op donderdag 25 mei vond een aanrij-
ding plaats op het Marktplein te Vorden
tussen twee personenauto's. Er ont-
stond schade aan beide voertuigen.

Op donderdag 25 mei vond een aanrij-
ding plaats op de kruising Lankhorster-
straat-Baakseweg te Wichmond tussen
twee personenauto's. Een inwoner van
Wichmond verleende geen voorrang
aan een op de voorrangsweg rijdende
inwoner van Vorden. De bestuurder uit
Wichmond en een passagiere van de an-
dere bestuurder moesten worden over-
gebracht naar Het Nieuwe Spittaal zie-
kenhuis te Zutphen. Beide voertuigen
waren total-loss.

Op vrijdag 26 mei vond een aanrijding
plaats tussen twee personenauto's op de
Dorpsstraat te Vorden. Beide voertui-
gen reden in de richting Ruurlo. De be-
stuurster van de voorste auto stopte
achter een voertuig, die wilde parkeren.
Op het moment dat zij het parkerende
voertuig inhaalde, werd zij ook inge-
haald door een achter haar rijdende be-
stuurder van een personenauto. Een

aanrijding was niet meer te voorkomen.
Beide auto's raakten bij de aanrijding
beschadigd.

In de nacht van 26 op 27 mei zijn er in
Vorden van twee personenauto's een
ruit ingeslagen. Uit de voertuigen wordt
niets vermist.

In de nacht van 27 op 28 mei werd er
ingebroken in een vrijstaande woning te
Vorden. Daders hebben getracht bin-
nen te komen door een raam en een
terrasdeur te forceren, hetgeen niet luk-
te. Vervolgens zijn ze via een raam op
de bovenverdieping in de woning geko-
men. Ontvreemd werden o.a. een geld-
kistje, welke in de buurt van de woning
later in de nacht terug werd gevonden.

In de acht van zaterdag 27 op zondag 28
mei werden er in het buitengebied van
Vorden aan banken en verkeersborden
vernielingen aangericht.
Op Dinsdag 30 mei werd er op de Voor-
nekamp te Vorden getracht een brom-
fietser te controleren, omdat deze niet
voorzien was van een verzekeringsplaat-
je. De bromfietser reageerde niet op het
stopteken en probeerde er tussenuit te
komen. Op de Zutphenseweg te Vorden
werd de bromfietser tot stoppen ge-
dwongen, waarbij hij ten val kwam en
daarbij lichte verwondingen opliep. Uit
een ingesteld technisch onderzoek
bleek, dat de bromfiets inderdaad niet
verzekerd was en een cylinderinhoud
had van meer dan 50 cc. De niet origine-
le delen zijn in beslaggenomen evenals
het voertuig.

Sorbo onderhandelt over overname A Iveru (Lola).

Toekomst van het bedrijf in
Vorden?
Dezer dagen /yn onderhandelingen geopend tussen de Nedac-Sorbo
groep in Vorden en Alveru B.V. in Baarn die moet leiden tot de
overname van Alveru. Alveru is distributieorganisatie van de bekende
Lola-produkten en tevens verkoopkantoor van Enka sponsen en ze-
men. Door deze overname zal de positie van Nedac/Sorbo verder
worden versterkt.

In het bijzonder mag het belangrijk wor-
den genoemd dat Nedac/Sorbo voor de
toekomst in het kader van de Enka-pro-
dukten zal gaan samenwerken met de
Akzo huishouddivisie in Arnhem en in
Ede. De geplande overname van Alveru
opent tevens nieuwe perspectieven voor
verdere internationalisering van de Ne-
dac-Sorbo Groep in het kader van de
negentiger jaren. De heer Jac.H. de
Jong deelde ons mede dat inmiddels
blauwdrukken klaar liggen voor een ver-
dere expansie naar Duitsland en Groot-
Brittanië.

Wij vroegen de heer de Jong in hoever-
re deze nieuwe ontwikkelingen van in-
vloed kunnen zijn op de positie van
Vorden als hoofdkantoor van deze akti-
viteiten. In het verband memoreerde de
heer de Jong aan bepaalde belemmerin-
gen die Sorbo op dit moment in de weg
worden gelegd door enkele omwonen-
den van het huidige hoofdkantoor.
Deze kwestie dient inmiddels bij de
Raad van State en een uitspraak hier-
over wordt in oktober van dit jaar ver-
wacht.'Indien Nedac/Sorbo als een mi-
lieu-vriendelijk bedrijfin Vorden te gro-
te problemen zal ontmoeten wordt de
keus voor ons bijzonder moeilijk', aldus
de heer de Jong.

'Inmiddels dienen zich nationaal en in-
ternationaal alternatieven aan, die mede
bepalend zijn voor de toekomst van Ne-
dac/Sorbo in Vorden. Het zal bijzonder
jammer zijn dat wij als Sorbo zouden

worden gedwongen in de toekomst voor
deze alternatieven te moeten kiezen. Bij
alle uitbreiding van de aktiviteiten van
de afgelopen jaren zoals de overname
van de Koninklijke Jansen de Wit in
Schijndel en Danion Emmen heeft Ne-
dac/Sorbo steeds gekozen voor handha-
ving van het hoofdkantoor in Vorden.
Ook bij de laatste overname van de Bel-
gische marketing organisatie 'Rajo' in
Brussel werd gekozen voor het over-
brengen van de hoofdaktiviteiten naar
Vorden. Het zal dan ook helemaal af-
hangen van de mogelijkheden die in de
toekomst geboden kunnen worden bij
de huidige vestiging', aldus de heer
Jac.H. de Jong.

Personeelsbestand 600
Binnen en buiten Nederland werken
binnen de Nedac/Sorbo Groep inmid-
dels 600 mensen. 'Sinds de vestiging
van het bedrijf in het dorp Vorden is
Nedac/Sorbo mede bepalend geweest
voor een belangrijk stuk van de econo-
mische ontwikkeling van het dorp Vor-
den en levert het bedrijf een belangrijke
bijdrage aan de direkte en indirekte
werkgelegenheid van het dorp. Voorals-
nog wil en kan ik niet geloven dat inci-
dentele bezwaren die zouden kunnen
leiden tot gevolgen die zeker voor de
toekomst van Vorden als minder gun-
stig worden beoordeeld', aldus de heer
de Jong die zegt zich inmiddels Vorde-
naar te voelen en zegt ook zich zo lang
mogelijk te zullen beijveren voor de ver-
dere groei van mogelijkheden van Ne-
dac/Sorbo binnen het dorp Vorden.

Raad akkoord met
rekonstrueren Zutphenseweg
De raad heeft zich dinsdagavond unaniem achter het collegevoorstel
geschaard en een krediet beschikbaar gesteld van 74.000 gulden voor
de rekonstruktie van de Zutphenseweg en dan met name het gedeelte
Strodijk/IVÏispdkampdijk tot de Steege/Addinkhof. Rijkswaterstaat
begint volgende maand met het aanbrengen van een nieuwe deklaag.

De werkzaamheden van de gemeente
op dat weggedeelte zullen gelijktijdig
plaats vinden. De tweede en grootste
fase van de rekonstruktie van de Zut-
phenseweg zal na de bouwvakvakantie
plaatsvinden. Het college hoopt de raad
daartoe op 18 juli aanstaande een voor-
stel te doen.

Straatnamencommissie
Het college trok het voorstel om de
nieuwe weg op het terrein van de voor-
malige zuivelfabriek de naam 'Boter-
bloem' te geven in. De raad besloot tot
de naarri 'ZuivelhoP. Met name de agra-
rische raadsleden W.B.J. Lichtenberg
(CDA) en H. Tjoonk (WD) waren hier
duidelijk mee in hun nopjes. Beide he-

ren vonden dat door voor de naam 'Zui-
velhof te kiezen de voormalige zuivel-
fabriek meer 'geëerd' werd. 'Tenslotte is
een boterbloem ook nog eens onkruid',
zo sprak Lichtenberg. Dhr. Tjoonk die
in het bezit is van de 'eerste steen' van
de voormalige zuivelfabriek, zal dit
exemplaar aan het gemeentebestuur
aanbieden. Een geste die door burge-
meester Kamerling ten zeerste op prijs
werd gesteld.

Dhr. W.M. Voortman (PvdA) vond het
maar niets dat er namen aan straten
worden gegeven die toevallig door per-
soonlijke gevoelens van raadsleden naar
voren worden gebracht. Hij bepleitte
een Straatnamencommissie in te stellen.
Burgemeester Kamerling zei daar per-
soonlijk niets voor te voelen. 'Ik vind

het juist bijzonder aardig om over dit
soort dingen te discussiëren', zo zei hij.
Het verzoek van de CDA-fraktie om in
Vorden de naam 'Verzetsplein' in te
voeren wordt door het college in behan-
deling genomen.

Financiële positie
'De financiële positie is uitzonderlijk
gunstig', aldus een reaktie van PvdA-
fraktievoorzitter W.M. Voortman bij de
vaststelling van de jaarrekening 1987,
die een batig saldo te zien geeft van
345.000 gulden. Dhr. Voortman bepleit-
te om de minder draagkrachtigen die
een uitkering hebben, van dat saldo te
laten meeprofiteren. Hij verzocht het
college om via het gemeentelijk Nood-
fonds voor deze categorie een gratis
zwemabonnement of een gratis abonne-
ment voor de bibliotheek aan te bieden.
'Iedereen heeft momenteel zijn vakan-
tiegeld ontvangen. De door mij bedoel-
de burgers kunnen hun geld daartoe
nauwelijks besteden. Zij hebben het
geld dikwijls hard nodig voor de aan-
schaf van één of ander produkt', zo
sprak Voortman.
Wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg
(WD) antwoordde hierop dat het
noodfonds niet is gekreëerd om uitke-
ringen te doen voor vakantiegeld. 'Wij
kunnen geen inkomensbeleid voeren
dat niet tot onze kompetentie behoort',
aldus de wethouder.
Voortman verweet het college vervol-
gens dat zij te weinig kreativiteit aan de
dag legt. 'Ik daag het college uit om mij
aan te tonen dat dit niet kan. Laat het
college eens gaan bekijken welke 'mar-
ge' ze wel heeft', aldus Voortman. Wet-
houder Slingenberg toonde zich overi-
gens best bereid het voorstel van Voort-
man in het college te deponeren. 'Ik
geef u echter weinig hoop', zo zei de
wethouder tot dhr. Voortman.
Dhr. H. Tjoonk (WD) was het enige
raadslid die bij het voorstel betreffende
de nieuwe gemeenschappelijke regeling
Gewest Midden-IJssel tegenstemde.

Sportnieuws
Waterpolo
Heren Vorden winnen
bekermrtstrijd
De heren waterpoloërs van Vorden '64
kwamen in het buitenbad 'In de Dennen'
voor de beker uit tegen AWV l uit Arn-
hem. De vordenaren speelden een uitste-
kende wedstryd en wonnen verdiend met
9-4. A
In de è^Re periode nam Vorden via
een goed uitgespeelde aanval via Marck
Karmiggelt met 1-0 de leiding. In de
tweede periode maakte AWV onver-
wachts gelijk, waarna Arjan Mengerink
Vorden weer op voorsprong zette: 2-1.
De derde periode werd afgesloten met
de stand 6-2. Voor Vorden scoorden
Martin Siebelink (doortikbal), Marck
Karmiggelt 2x en André Karmiggelt.
In de vierde periode liep Vorden uit
naar 9-4 dankzij goals van Marck Kar-
miggelt 2x en Jaap Stertefeld.

Speurtocht Vorden '64
De zwem- en poloclub 'Vorden '64' or-
ganiseert vrijdag 2 juni een speurtocht.
Hier zal ook het eindpunt zijn. Deelna-
me is niet alleen mogelijk voor leden,
maar ook voor vrienden van de leden.
Deze speurtocht is één van de aktivitei-
ten die Vorden '64 in het kader van het
zilveren verenigingsjaar organiseert.

Videotheek 'Castle'
tevreden met start
Lieneke Visscher die onlangs in Vorden
de videotheek 'Castle' Vorden aan de
burgemeester Galleestraat voor het pu-
bliek openstelde is bijzonder tevreden
over de belangstelling. Ondanks het
warme weer van de afgelopen weken
heeft zij inmiddels 250 vaste klanten in-
geschreven. 'Een duidelijk bewijs dat in
Vorden een behoefte is aan een video-
theek', zo stelt zij vast. Om het bezoek
aan 'Castle' Vorden nog meer te stimu-
leren worden er de eerste week drie
nummers van de reductiekaart getrok-
ken.
Nummers die recht geven op een prijs.
De winnaars worden in de etalage be-
kend gemaakt. Naast het videotheekge-
beuren heeft Lieneke met behulp van
haar man Jan een produktiebedrijf dat
opereert onder de naam 'Castle Produc-
tions'. Onder meer leggen zij zich toe op
het maken van bruidsreportages, be-
drijfsdocumentaires, monteren van
films e.d. Zo heeft zij tijdens de festivi-
teiten rondom Koninginnefeest een
promotiefilm gemaakt van de sponsor-
loop ten bate van de polio-aktie. Belang-
stellenden kunnen deze videofilm aan
het pand Burgemeester Galleestraat 44
komen bezichtigen.
Zaterdag 10 juni is 'Castle' Vorden
sponsor van een sportiviteitsvoetbal-
toernooi dat in Wichmond wordt ge-
houden. Lieneke Visscher heeft plan-
nen om in de toekomst nog meer in het
verenigingsleven in de gemeente Vor-
den te gaan doen.

Schrijfavond
Amnesty
International
Amnesty International houdt maandag-
avond 5 juni een schrijfavond in het
Dorpscentrum. Dit keer wordt geschre-
ven voor een achttienjarige Moslim stu-
dent. Hij werd in april veroordeeld tot
zeven jaar gevangenisstraf wegens on-
dermijning van het staatsbestel. Daar-
naast wordt geschreven voor een 37-jari-
ge literatuurstudent uit langer (Marok-
ko) die een gevangenisstraf van 30 jaar
uitzit omdat hij gepleit heeft voor een
socialistische republiek. Als derde
wordt aandacht besteed aan een twintig-
jarige Jehova's getuige uit Joegoslavië.
Hij is tot 2,5 jaar gevangenisstraf veroor-
deeld wegens zijn geloofsovertuiging.
Amnesty Vorden hoopt maandagavond
op veel bezoek. De mogelijkheid be-
staat ook om een brief mee naar huis te
nemen en daar te schrijven.

EHBO-geslaagden
Georganiseerd door de EHBO afd. Vor-
den werden in de 'Olde Smidse' de exa-
mens afgenomen voor het eenheidsdi-
ploma EHBO. De volgende kandidaten
slaagden: mevr. C. Brouwer, mevr.
H.G. Arfman-Lenselink, mevr. B.L.G.
Klein Brinke-Arfman en de heren B.
Nieuwenhuis, F.A. Keune en G. Wul-
link (Winterswijk), G. van Veldhuizen
(Warnsveld).

Malsovit
Veel mensen hebben last van een ontre-
gelde stoelgang als ze reizen en vaak
ook nog de eerste dagen van hun vakan-
tie. Dat kan vervelend zijn. Door 5 Mal-
sovit-maaltijd-Koeken tijdens de reis en
de eerste vakantiedagen te eten zal uw
stoelgang normaal blijven. Dit wordt
veroorzaakt door het hoge vezelgehalte
in de Maaltijd-Koeken. Ook zijn Malso-
vit-Maaltijd-Koeken een uitkomst voor
mensen met haast en die toch aan hun
gezondheid willen denken. Als ontbijt
tussen het aankleden en scheren of of-
maken door. Tussen de middag als u
alweer op weg bent naar de volgende
afspraak: lekker makkelijk een paar
Maaltijd-Koeken opknabbelen in uw
auto met een blikje bronwater.

Uitstapje
PlattelandsvrUlwen.
De dames van de Ned. Bond van Platte-
landsvrouwen hebben dezer dagen een
uitstapje gemaakt naar Königswinter.
Vandaar uit zijn ze met eentreintje naar
Drachenfels gegaan. V^Mgens een
boototcht over de Rijn nsrr Remagen,
waar de bus klaar stond om de dames
door het prachtige Ahrdal te rijden. In
Mayschoss werd de wijnkelder bezocht
en werd wijn geproefd. Op de terugweg
werd in Gahlen gedineerd. Voor de
fietstocht op 22 juni naar Ruurlo en Bor-
culo kan men zich nog opgeven bij H.
Koning, telf. 6838

Muziekschool
Op een 3-tal plaatsen zullen leerlingen-
groepen van de Muziekschool regio
Zutphen een uitvoering geven en wel op
woensdag 31 mei in het Trefpunt te
Gorssel, op donderdag l juni in het
Dorpscentrum te Vorden en op zater-
dag 3 juni in de Hanzehof te Zutphen.
Naast diverse instrumentale en vocale
groepen zullen de Schakelklaskinderen
een aantal Nederlandse liedjes met in-
strumentale begeleiding ten gehore
brengen.

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES

N NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Weinig belangstelling avond
vluchtelingenwerk
'Of het nu door het uitzonderlijke warme weer of door de Europacupfi-
nale voetbal komt, feit is dat er weinig belangstelling is voor deze
informatie-avond', zo sprak de heer P. de Vries woensdagavond in /gn
openingswoord namens de gemeente Vorden in een snikheet dorpscen-
trum.

De gemeente Vorden heeft onlangs be-
sloten om vier asielzoekers hier onder
te brengen en dit aantal uit te breiden
tot in totaal 16 asielzoekers in 1992. Om
de opvang van de groep asielzoekers zo
goed mogelijk te realiseren heeft de ge-
meente Vorden in samenwerking met
de gemeente Hengelo (wellicht zullen
in de toekomst ook Hummelo en Kep-
pel zich aansluiten) de bedoeling om
een vluchtelingenbegeleidingsgroep in
het leven te roepen. Om informatie te
geven over het vluchtelingenwerk in
Nederland was Janny Lubbers, konsu-
lente Vluchtelingenwerk, deze avond
naar Vorden gekomen.
Zij besprak onder meer hoe de rijksre-

geling opvang asielzoekers (ROA) in el-
kaar steekt en wat de financiële konse-
kwenties zijn. Zo is bijv. voor een asiel-
zoeker landelijk een bedrag uitgetrok-
ken van 1090 gulden per maand,
waarvan 445 gulden voor de asielzoeker
zelf voor zijn levensonderhoud.
645 gulden is voor de betrokken ge-
meente voor het betalen van huur, gas,
water, licht, verzekering enz. Hierin is
tevens begrepen het organiseren van so-
ciaal kulturele aktiviteiten. De konsu-
lente vertoonde tevens een videofilm
over asielzoekers in Europa. Het stre-
ven van de nog op te richten werkgroep
zal zijn om de asielzoeker zelfstandig te
laten functioneren in de samenleving.

Campagne 1989

Epilepsie en Sport?
Zet iezelf niet buitensvel
Steun de epilepsiebestrijding. Dit jaar is

ons thema: sport. Laat vooroordelen niet
meespelen. Ruim 90.000 Nederlanders
hebben epilepsie. Nog veel meer hebben
er dagelijks direct mee te maken. Uw

_~_ steun is onmisbaar.

NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/
/ DE MACHT VAN HET KLEINE

'**N5.iAî  Postbus 9587, 3506 GN Utrecht

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Russische stoofschotel
Rundvlees, rode bietjes en zure room vormen de voornaamste ingrediënten
voor één van de meest populaire schotels in een veel door buitenlanders
bezocht restaurant in Leningrad. De Russen zelf bereiden het met verse rode
bieten. Omdat deze in ons land alleen in het voorjaar en de zomer worden
verkocht, is het recept enigszins aangepast.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram doorregen runderlappen. Verder
heeft u nodig: 500 gram gekookte rode bietjes, 2 zachtzure appelen, l
middelgrote prei, 600 gram aardappelen, >/8 liter zure room, enkele sprie-
ten bieslook.

Snijd het vlees in dobbelstenen en zet het op met l liter kokende groente-
bouillon (eventueel van tablet). Wacht tot alles opnieuw aan de kook is
gekomen. Schuim het oppervlak zorgvuldig af. Temper de warmtebron.
Leg het deksel op de pan en laat alles gedurende l '/2 tot 2 uur zachtjes
koken.
Schil intussen de aardappelen en snijd ze in parten. Maak de prei schoon
en snijd (uitsluitend het witte en licht geelgroene gedeelte) in uiterst
smalle ringen. Schil de appelen. Snijd het vruchtvlees in smalle reepjes of
rasp het op een grove rasp. Voeg na het verstrijken van de kooktijd de
preiringen en aardappelparten bij het vlees en de bouillon. Laat alles 10
minuten, met het deksel op de pan, zachtjes koken.
Doe er dan appel en bietjes bij en voeg l eetlepel (kruiden)azijn toe. Laat
alles dan nog zolang, zonder het deksel op de pan, koken tot de aardappe-
len gaar zijn. Roer er dan de zure room door en voeg naar eigen smaak en
inzicht eventueel nog wat zout en/of peper toe. Dien het gerecht op in
diepe borden. Strooi er daarna wat bieslook over.

Tip: geef er lekker knapperig stokbrood bij en zet voor de liefhebbers een
potje met (mosterd)boter op tafel. Overigens kunt u voor de bereiding van
het gerecht ook hacheevlees nemen.

Bereidingstijd: ±20 minuten Energie per portie ± 2515 kJ (600 kcal)

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON

MÜSLI-KRUIDKOEK
Royaal gevuld met noten en rozijnen.
GEWOON GEWELDIG LEKKER!

DIT WEEKEND
VAN 4,25 VOOR 3,25

Natuurlijk VERS van

't winkeltje in vers brood en banket

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

Luchtige zomerpump met open teen en
rips-vlechtwerk. Geen geld toch!

GRANDIOSOPRIJS

39,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen
Dorpsstraat 4 - Vorden - Tel. 1342



Gymnastiekvereniging

„Sparta.tl

Gymnastiekvereniging 'SPARTA' organiseert

van 5 t/m 8 juni 1989
de 22° AVONDVIERDAAGSE

Elke avond kan er gestart worden vanaf 18.30
uur bij het startburo op het schoolplein van de

Openbare Basisschool aan de Dorpsstraat.

Als u zorgt voor goede zin, dan zorgen wij voor
de rest.

Bestuur
Gymnastiekvereniging 'SPARTA'

leren vlechtsandaal, origineel 'made in
Italy'. GRANDIOSOPRIJS

49,95

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 -- Tel. 1342
's maandags gesloten

OVER ENKELE WEKEN ZIJN WIJ

KLAAR MET DE VERBOUWING.

DAN KUNT U BIJ ONS TERECHT

VOOR PARTIJEN VAN 60 A 70

PERSONEN.

KOM 17 JUNI VRIJBLIJVEND

EEN KIJKJE NEMEN.

EETCAFÉ
'T ZWAANTJE'

HENGELOSEWEG 14
VORDEN- TEL. 1661

NIEUW!

vezel f i bres
Voor een evenwichtig dagelijks voedingspakket
wordt onder meer een inname van 40 gram vezels
aanbevolen. Het verbruik ligt echter in het algemeen
veel te laag.
Zemelen, tarwe, rijst, maïs, rogge, gedroogde vruch-
ten en groenten bevatten deze onmisbare vezels.
'Diafit' is een doordachte keuze hieruit, waarmee op
een prettige manier in deze behoefte kan voorzien
worden: het eten van twee a drie boterhammen
daags geeft reeds de helft van de noodzakelijke ve-
zel-inname.
Reeds lang is de voedingsvezel bekend en gewaar-
deerd omwille van zijn rol bij het stimuleren van de
darmfunktie.
Met Diafit verzorgt u uw voedingspatroon.

natuurlijk
vers van de Warme Bakker

't winkeltje in vers brood en banket

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

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 NJ Vorden

Telefoon 05752 - 6730/6480

OPEL SERVICE

W. J. 31? KOOI

Off. GM-dealer voor OPEL/ISUZU
Barchemseweg 45 - 7261 DB Ruurlo

Tel. 05735-3295 Verkoop en Reparatie

BANKETBAKKERIJ

J. WIEKART
Tel. 1750 Specialiteit Zwanehalzen

Leonidas bonbons

RESTAURANT

3 in 1
za. 3 en zo. 4 juni

3 gerechten
van onze

restaurant kaart,
geserveerd als

1 gerecht

biefstuk met beamaise-saus
kipfilet „Maryland"

varkenshaas aan het spies

GESERVEERD MET:
aardappelen, groentes en

rauwkost

inclusief
een heerlijke

rode wijn

f25,- p.p.

de Timmerieë M
RESTAURANT & CAFÉ M

>— Arie en Annelle -̂'*I*L
l<ochM»ewe( 16 - 7231 H» Wins«*U

Tri. 05751-13.*

RESERVEREN GEWENST

dinsdags gesloten.

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

• GEVRAAGD:
Oproephulp voor winkel en
lichte adm. werkzaamhe-
den. Brieven onder nr. 22-3,
Bureau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Jongensfiets, 8
f 50,-. Tel. 3061.

tot 12 jr.

• TE KOOP:
Houten loods met dakpan-
nen 10 bij 10 m. G. Lenselink,
Brinkerhof 93, Vorden, tel.
05752-2670.

• TE KOOP:
Snorfiets Sparta — nieuwe
Herenfiets, grijs. Tel. 1827.

• 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 HUUR, 5 minuten van
zee: Grote woning op woon-
erf. Minimaal 6 personen. Pe-
riode 1 juli t/m 11 augustus.
f 575,- per week. Tel. 01180-
25532.

• GEVRAAGD:
Zelfst. hulp i.d. huish. voor 1
a 2 middagen p.w. Brieven
onder nummer 22-1, Bureau
Contact, Postbus 22, 7250
AA Vorden.

• TE HUUR GEVRAAGD door
dame voor de tijd van twee a
drie jaar: Twee ruime ka-
mers in rustige, stille buurt
met volledige verzorging.
Geen huiselijk verkeer. Brie-
ven onder nummer 22-2, Bu-
reau Contact, Postbus 22,
7250 AA Vorden.

• TE KOOP:
Gazelle racefiets, 12 versn.
i.z.g.st. Prijs i.o. Tel. 05752-
2963.

• VERMIST vanaf 25 mei:
Witte poes met rode vlek-
jes. Tel. 1159.

• TE KOOP:
alle soorten koolplanten, to-

•itenplanten, sla, selderie,
jrselie, andijvie, courget-

komkommers en bie-
tenplanten. Bieslookpollen.
Jonge konijntjes, Kleur-
dwerg en cavia's. D. Klein
Geltink, Schuttestraat 1, Vor-

3, tel. 1498.

TE KOOP:
Alle soorten koolplanten, sla
en rode bietplanten. H. Snel-
link, Bekmansdijk 4, Vorden,
tel. 05752-6876.

• GEVRAAGD:
Zelfst. hulp i.d. huish. voor 1
ochtend p.w. Tel.: 05752-
1439.

• TE HUUR GEVRAAGD per 1
aug. of eerder: tijdelijke wo-
ning omg. Vorden-Warns-
veld-Hengelo. Tel. 05753-
3015 na 17.00 uur.

Kringloop en
recycling Zelhem

vraagt 'SPULLETJES' uit
grootmoeders tijd;
tevens gevraagd

SLOOPAUTO'S, IJZER
en METALEN.

Tel.: 08342-3550.

'Goh zeg, wat ben jij
lekker slank!'

'Door MALSOVIT ben ik
10 kg afgevallen.'

Malsovit wordt ook voor
u ambachtelijk gebakken
door

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

met
Televisie

reparaties
. direct
i i naar

uw vakman
van vertrouwen

ook voor uw
nieuwe T. V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

Bij ons zorgen

SERVICE EN VAKMANSCHAP
steeds voor het gewenste resultaat.

CONCURRERENDE PRIJZEN ZONDER VERLIES VAN KWALITEIT

schildersbedrijf
D 7250 AA VORDEN - Postbus 37 - Het Hoge 3

Telefoon 05752-1208
Leo Westerhof: Telefoon 05752-2039 (Privé)
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

DONDERDAG 1 JUNI

Finale Triathlon
Biljarten

FAM. STOKKINK-GOLSTEIN
+ Gastspeler

't Averenck
Hengelo (Gld.)

Aanvang 20.00 uur

Autoschade

Theo Tq0wel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 Worden - Tel. 05752-2532

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

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

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

voor nieuwbouw en
onderhoud
incl. metselwerken

Aannemersbedrijf

A. Bosch
Schuttestraat 11, 7251 MP Vorden. Tel. 6673

ATTENTIE A.s. VRIJDAGMORGEN 2 juni ATTENTIE

GROTE VOORJAARSAKTIE
op de Vordense Weekmarkt

500 WAARDEBONNEN worden als prijzen beschikbaar gesteld.

ATTENTIE de Marktvereniging ATTENTIE

GERANIUMS
OOK HANG

3 voor

FUCHSIA'S
3 voor 7,50

10 voor 25,- 10 voor 22,50

VLIJTIG LIES 'JE, S AL VIA 'S,
AGRA TUM, BEGON l A,

LEEUWENBEKKEN,
CYNIA 'S, etc.

BIJ INLEVERING VAN DE BON

1,- KORTING

LOBELIA, ALYSUM,
AFRIKANEN,

etc.

32 GEMENGD

VOOR 13,75

BIJ INLEVERING VAN DE BON

1,- KORTING

1 BOS ROZEN 4,75 1 BOS GEMENGD 5,50
VOL OP GROENTE PLANTEN EN KOM KOM M ER PLANTEN

DE VALEWEIDE-bloemen



Sociï Fl, Ratti l en Pax 9
winnaars 14e Ratti-toernooi
Zoals overal op de sportvelden kende ook Ratti fraai voetbalweer bij het
14e Drie-weekeinden-toernooi. Zaterdagochtend gingen 16 F-elftallen
aan de slag. Het was leuk om te zien hoe deze jeugdige voetballertjes stre-
den om de punten.

Na ruim drie en een halfuur voetballen
waren de punten bekend. De ploeg van
Sociï behaalde de eerste plaats, gevolgd
door Reunie en Diepenheim. De fair-
play-cup ging naar de F2 van Doetin-
chem.
Zaterdagmiddag werd het toernooi ver-
volgd met de wedstrijden van de heren Ie
klas zaterdag. De organiserende vereni-
ging behaalde — op beter doelsaldo — de
eerste prijs. Sportclub Daarle werd twee-
de en Gazelle-N derde. De fair-play-cup
werd deze middag gewonnen door Ratti.
Een dubbel succes dus voor de thuis-
club.
En wat Ratti l op zaterdag deed, herhaal-
de Pax 9 op zondag. Ook een eerste plaats
en ook de fair-play-cup. Tien elftallen
streden zondag om de punten. Tweede
werd hier Rietmolen 5 en derde Terborg
5. En zoals gezegd namen de 'veteranen'
van Pax 9 ook de fair-play-cup mee naar
Hengelo.

Nieuwbouw vordert gestaag
Onderwijl het toernooi werd verspeeld
gingen de activiteiten bij Ratti gewoon
door. Aan de ene zijde van de Eikenlaan
werd een grote container met oud-papier
geladen, terwijl aan de overkant bij de
velden l en 2 de bouwvakkers bezig wa-
ren met de nieuwbouw van het clubhuis.
Het oude clubgebouw is uit elkaar geno-
men en tijdelijk geplaatst bij veld 3.
Op de plaats van het oude clubhuis ver-
rijst thans een nieuw stenen clubge-
bouw. Het clubgebouw wordt geheel
met eigen krachten gebouwd. Reeds de-
ze week zullen de muren worden opge-
trokken. Onderwijl gaat a.s. zaterdag het
toernooi verder met de strijd om de be-
kers tussen liefst 15 D-teams. In de mid-
daguren treden 8 elftallen 2e klas heren
aan. Zondag zijn de drie velden bezet
met een groot aantal elftallen uitkomend
resp. in de vierde klas en derde klas.

Dammen
Bekerkompetitie
De Vordense teams zijn uitgeschakeld
voor de bekerkompetitie. In de landelij-
ke beker kwam DCV l uit tegen Houdt
Stand uit Hoogezand. Het werd een 5-3
nederlaag, waardoor Houdt Stand door-
ging naar de halve finale. Het zat ook niet
mee. Jan Masselink zag een eenvoudige
doorbraakfinesse over het hoofd en ver-
loor. Henk Grotenhuis ten Harkel zag
zijn plannen in tijdnood doorkruist door
een misrekening, en moest zijn goede
stand remise laten lopen. Henk Ruesink
nam een kansrijke dam, maar ook deze
stand bevatte niet meer dan remise.
DCV 2 speelde uit tegen NOAD uit Nij-
megen. Het klasseverschil bleek over-
duidelijk. Bertus Nijenhuis kwam nog
het verste tegen oud-wereldkampioen
Piet Roozenburg, maar ook hij moest de
vlag strijken. Mike Voskamp, Bennie
Hiddink en Saskia Buist kwamen tot
eenzelfde resultaat, zodat de eindstand
8-0 was.

Distriktskampioenschap
Mark Klein Kranenbarg is aspiranten-
kampioen van distrikt Oost geworden.
Hij behaalde 10 punten uit 6 wedstrijden.
Hij bleef daarmee Erik van Kessel uit
Doetinchem 2 punten voor. Marco Teu-
nissen werd 4e met 6 punten, Anja
Bouwman 5e en Ivo Baakman 7e.
Jan Masselink verloor de laatste ronde
van Han Seinhorst en werd derde in de
hoofdklasse. Dit is wel voldoende voor
plaatsing in de Gelderse halve finale.
Kampioen werd Seinhorst uit Varsse-
veld. Bertus Nijenhuis werd 4e en heeft
ook nog kans op plaatsing. Jacques Eb-
ben eindigde als 5e met 3 punten in de
eerste klasse. Ook Mike Voskamp bij de
junioren redde het niet: dooreen nieuwe
nederlaag tegen Edwin Agelink werd hij
laatste.

L.R. en P.C

Veel ruiters gingen dit weekend weer op
pad. Zaterdag 27 mei gingen de paarden
naar Ruurlo. De volgende ruiters en
amazones vielen in de prijzen. Tom
Schreuder met Borus l e prijs B-dressuur
140 punten. Amely Overmars met Anita
2e prijs B-dressuur 127 punten. Irene Re-
gelink met Ramse 6e prijs B-dressuur 120
punten. Heleen Klein Breteler met Blik-
sem 5e prijs B-dressuur 121 punten en zij
behaalde ook de 6e prijs in het B-sprin-
gen.

Ponies
De ponies gingen naar Ruurlo op zondag
28 mei en hier volgen de prijswinnaars.
Rinie Heuvelink met Lucky 2e prijs in de
B-drcssuur 125 punten, ook was zij Ie bij
het B-springen cat. B/C en behaalde zij
de Ie prijs bij de rubriek bestgaande rij-
pony. Saskia Vreman met Hamed 4e prijs
M2-dressuur 124 punten. Herman Maal-
derink met Neila 5e prijs B-dressuur 121
punten. Nicole Douma met Mixi 5e prijs
B-springen. Janet'Zomer met Kelly 10e
prijs L-springen. Voor Saskia Vreman en
Rinie Heuvelink kon de dag niet meer
stuk, zij gaan alle twee naar de Gelderse
kampioenschappen. Saskia met Hamed
voor het M-springen en Rinie met Lucky
voor de rubriek bestgaande rijpony cat.
A/B.

Weinig
belangstelling vissen
In het kader van de nationale hengeldag
werden er zaterdagmiddag door de hen-
gelaarsvereniging 'De Snoekbaars' vis-
wedstrijden gehouden en voorlichting
gegeven in de Veengoot. In totaal kwa-
men slechts zestien jongens en meisjes
opdagen.

RTV-er Peters wint
de omloop Andijk
Onder stralende zonneschijn maar met
een sterke noordelijke wind van zo'n
windkracht 6. Dat waren de grootste te-
genstanders van het ruim 130 man tel-
lenden peleton liefhebbers dat zaterdag
in het West-Friese Andijk aande boor-
den van het IJsselmeer van start gingen
over ruim 80 km. Het peleton viel in de
eerste omloop van 6 km. direct in stuk-
ken uiteen. Er kwam na halfkoers een
kopgroep van 26 man tot stand met
daarbij Rudi Peters van de RTV. Uitein-
delijk zou de kopgroep gereduceerd
worden tot 4 renners en Peters bleef at-
tent, vertrouwend op zijn eindsprint,
bleef de Wichmonder rustig zitten tot
de laatste 200 meter en sloeg toe. Hij
won de omloop van Andijk en plaatste
zich ook voor het NK liefhebbers in
Velddriel op 10 juni.
Eveneens kunnen we hem bijschrijven
in het rijtje kansliefhebbers voor de ron-
de van Vorden op 19 juli, de voorberei-
dingen zijn in volle gang. Zondag in de
ronde van Steenderen sloegen de Peters
wederom toe. Ze wonnen wel niet maar
vooral Bennie Peters was zeer ak-
tief. Hij troefde zijn broer af. Bennie
werd derde terwijl Rudi Peters 4e werd
en Peter Makkink 17e. Jan Weevers,
eveneens RTV, werd in de amateurs-
koers in Steenderen elfde. Hij moest in
de laatste ronde afrekenen met mecha-
nische defect, anders was hij bij de kop-
groep van zeven man gebleven.

A.s. zondag organiseert de RTV Vierak-
ker Wichmond de ronde van Hengelo.
Voor liefhebbers, veteranen en ama-
teurs. Bij de amateurs hebben diverse
renners van naam en faam ingeschre-
ven. Voor de RTV rekenen we Wim
Bosman en Jan Weevers tot de kans-
hebbers voor een ereplaats, ze hebben
er een trip naar Luxemburg voor laten
lopen. Donderdag 8 juni wordt op het
parcours in Delden de snelle-man-tro-
fee verreden voor de nieuwelingen ju-
nioren en liefhebbers, veteranen en
amateurs en recreanten. De onderdelen
zijn peletonsrit, afvalrit en tijdrit.

Tennis
Zaterdagcompetitie junioren
Een kampioen het afgelopen weekend,
t.w. het jun. mix team. Deze week zal
bekend worden tegen welke andere re-
giokampioen zij het op zaterdag 10 juni
(in Vorden!) zullen moeten gaan opne-
men.
Uitslagen: TC Zuid 3-Jun. mix Vorden
0-5; Groenlo 1-jun. jongens t/m 14 jaar
Vorden 6-0; jun. jongens t/m 17 jaar
Vorden-De Wildbaan 0-6.

Zaterdagcompetitie senioren
Aan deze competitie is eveneens een
einde gekomen m.u.v. het veteranen
team dat a.s. zaterdag zijn laatste wed-
strijd zal spelen. Geen kampioenen,
maar ook geen degradaties voor de Vor-
dense zaterdagteams. Een pluim ver-
dient het herenteam, dat zich voor het
eerst in de 4e klasse manifesteerde en in
die klasse een knappe 2e plaats wist te
veroveren.
Uitslagen: IJsselweide 2-Vorden mix l
4-1 (TC Zuid kampioen); vorden mix
2-Doesburg 2 1-4 (Didam kampioen);
Veldhoek l-Vorden mix l 4-1 (Veld-
hoek kampioen); IJsselweide 2-Vorden
heren l 4-2 (IJsselweide kampioen).

Zondagcompetitie
In deze competitie maken en het Ie en
het 2e herenteam nog immer kans op
behalen van het kampioenschap. Er zijn
nog 2 zondagen te gaan en de mogelijk-

heden tot overwinning zijn nog volop
aanwezig. Vol belangstelling ziet men
uit naar de laatste 2 wedstrijden. Door
het steeds wisselen van tegenstanders
blijft in de zondagcompetitie de span-
ning volop bestaan.
Uitslagen: Vorden heren l-Beukerweide
l 4-2; Vorden heren 2-Albergen 5-1; Lo-
chem l-Vorden heren 3 4-2; Dieren
2-Vorden heren 45-1; Ruurlo 3-Vorden
mix sen. 8-0; Vorden mix jun.-De Does
2-6.

VAMC 'De
Graafschaprij ders'
De VAMC 'De Graafschaprijders' orga-
niseerde zaterdagmiddag een twee-uurs
cross welke op het Delden-circuit werd
gehouden. Er werd bijzonder snel ge-
crossd want er werden niet minder dan
917 ronden door de equipes afgelegd.
De uitslagen waren als volgt: l Stephan
Braakhekke en Peter Lenselirik 107 ron-
den; 2 Frank Arendsen en Gerben
Vruggink 107 ronden; 3 Rob Groot
Tjooitink en Hans Hilferink 106 ronden.

KPO-reisje
Met 35 dames vertrok men vanaf de Kra-
nenburg, via de Holterberg naar Om-
men. Bij 'de Hongerige Wolf kreeg men
koffie met gebak aangeboden. Daarna
ging de reis verder naar Dalen. In de glas-
blazerij 'de Drentse Glasblaozer' had
men een demonstratie van plm. l uur.
Van Dalen naar Schoonoord, het Open-
luchtmuseum 'de Zeven Marken'.
Hier kon men een historische situatie
van oud Drente bekijken. Als afsluiting
een diner bij café-restaurant Schoen-
aker. Het was een fantastische dag.

Geslaagd
Voor assortiment parfumerie aan het
IMO te Zutphen zijn geslaagd: mevr. E.
Knoop, Deventer; mevr. C.L. Vis-Kaijo,
Eefde; mevr. J.M.H. Wigbold-Kamp-
huis, Brummen en mevr. E.M.M. Rei-
neke, Lochem.

onderwijs houdt
open dag
De Dag/Avondschool voor Volwasse-
nen in^Aitphen houdt op 8 juni een
open i^BDe school staat aan de Leeu-
weriklaan 17a, 10 minuten lopen vanaf
het station. De school leidt mensen in
drie jaar op voor het mavo-diploma op
C- of D-niveau, ook kan men per vak
studeren. Omdat er de laatste jaren
steeds^fcer vraag is naar korte oplei-
dingerW^n er een aantal twee-jarige
cursussen. De lessen worden 's mor-
gens en/of 's avonds gegeven. De leef-
tijd van de leerlingen is zeer uiteenlo-
pend. De docenten zijn gewend om
met volwassenen te werken, de leer-
methoden zijn daarop afgestemd. Er is
geen sprake van een schoolse sfeer, al
wordt er wel iets van de cursisten ge-
ëist.
In het eerste jaar worden er gratis stu-
dielessen gegeven waarbij aan cursisten
geleerd wordt hoe ze moeten studeren.
Dat geeft de mensen die aan zichzelf
twijfelen een enorme steun. Iedereen
kan leren! Op de Dag/Avondschool
kunt u ontdekken hoe leuk het is om
nieuwe kennis op te doen. Wilt u meer
weten over de school, gaat u dan naar
de open dag op 8 juni. U kunt kennis-
maken met docenten, leerboeken in-
zien en bespreken welk vak of welke
vakkencombinatie voor u passend is. U
heeft de keuze uit: Nederlands, Duits,
Engels, Frans, Spaans, Economie, Ge-
schiedenis, Aardrijkskunde, Biologie,
Textiele werkvormen, Wereldoriënta-
tie/Maatschappijleer en Informatie-
kunde (computerkunde). De prijs van
de cursus is laag omdat er rijkssubsidie
verleend wordt. Bovendien is er een
mogelijkheid tot tegemoetkoming van
studiekosten.

De Scholengemeenschap Midden Us-
sel (Volwassenen Onderwijs) in Deven-
ter heeft een nevenvestiging Havo-
VWO in hetzelfde gebouw als de Dag/
Avondschool voor Volwassenen. Na
een mavo-diploma of een gelijkwaardi-
ge vooropleiding kunt u in twee jaar
een havo-diploma behalen. Goede
havo eindexamenkandidaten kunnen
in één jaar hun VWO diploma behalen.
In Zutphen worden er overdag lessen
gegeven in Nederlands, Engels, Frans,
Duits, Geschiedenis en Aardrijkskun-
de. De,vakken Spaans, Russisch, Wis-
kunde, Natuurkunde, Scheikunde,
Biologie, Economie l en 2, Handelswe-
tenschappen kunt u volgen aan de
avondafdeling van deze school in het
gebouw van de Alexander Hegius
Scholengemeenschap, Het Vlier l in
Deventer. De vakken Tekenen en Tex-
tiele werkvormen (beide met kusntbe-
schouwing) worden overdag in Deven-
ter aan de Brink 31 gegeven.
De coördinator is op de open dag aan-
wezig om informatie te geven over de
vakken, studiefinanciering, vervolgop-
leidingen e.d. U bent van harte welkom
's morgens en 's avonds. De koffie met
koek staat voor u klaar. Er worden les-
sen voor belangstellenden gegeven van
12-16 juni. Inlichtingen Mavo:
05750-17736; inlichtingen Havo/VWO:
05750-18862.

Verkeerde voeding
vaak begin van
hyperventilatie
Mensen met hyperventilatie krijgen
veel te vaak kalmeringsmiddelen voor-
geschreven en dat hoeft niet, aldus de
bekende natuurarts dr. Rink Nauta.
Oorzaak is volgens hem namelijk een
voedingspatroon waarbij men te weinig
magnesium, kalium en calcium op-
neemt. Die on-balans wordt niet opge-
merkt door iemand met een rustig le-
ventje, maar bij spanning en stress is
hyperventilatie het gevolg. Nauta ba-
seert dit op ervaringen, opgedaan met
spasmafilie-patiënten (zenuwtrekken,
klamme handen, trillerigheid).
Bij deze mensen zijn precies dezelfde
tekorten geconstateerd. Magnesium,
kalium en calcium zijn gewone minera-
len, die de westerse mens in verhoogde
mate nodig heeft om weerstand te bie-
den aan jachtige omstandigheden. Bij
stress-gevoeligheid, zo is wetenschap-
pelijk vastgesteld, breekt het lichaam

mineralen af, terwfll moderne voeding
te weinig aanvulling geeft; zo raakt men
in een vicieuze cirkel. Met Fosetamine
blijken die symptomen te verdwijnen.
Fosetamine is een combinatie van deze
drie mineralen, die rust en stabiliteit
brengt zonder verslavend te werken, en
is vrij verkrijgbaar bij apotheek, drogis-
terij en reformdrogisterij (f24,95).

Anorexia Nervosa
De regio Achterhoek afd. Gelderland
van de Stichting Anorexia Nervosa or-
ganiseert 3 juni a.s. een ontmoetings-
dag voor patiënten en hun familiele-
den. Op deze dag is er gelegenheid tot
het uitwisselen van gevoelens, gege-
vens en ervaringen. Tijdens de
ochtenduren wordt er iets verteld over
het ontstaan van de Stichting AN, haar
doelstelling en wat wij u te bieden heb-
ben, 's Middags gaan we in kleine groe-
pen werken, zodat iedere van u per-
soonlijke aandacht kan krijgen. Plaats
van samenkomst: Verenigingsgebouw
'de Borch', Kerkplein 3 te Varsseveld.
Aanmelden en inlichtingen bij onze

regio-contactvrouw: mevr. J. Kuiper-
Veenstra, Spreeuwenhof 87, 7051 XK
Varsseveld, tel. 08352-42497.

Concert Loarns
Plezeer
Afgelopen vrijdagavond vond er in het
dorpscentrum te Vorden, in het kader
van het 120-jarig bestaan van de mu-
ziekver. 'Concordia', een gastconcert
plaats door de tirolerkapel 'Loarns Ple-
zeer'. Het was een goed concert met
veel Zuidduitse, Oostenrijkse en Tjechi-
sche volksmuziek. Goed in het gehoor
liggende nummers en rustig gebracht
met zeer veel altsax solo's. Mede door
de warmte van de laatste dagen werd dit
concert slechts door een kleine honderd
mensen bezocht. Volgens het bestuur
van 'Concordia' onterecht, want de zaal
was heerlijk koel, de muziek uitstekend
en de sfeer voortreffelijk. Vorden heeft
aan dit gratis concert heel wat gemist',
aldus het bestuur van Concordia.

Feyenoord wint Sorbo
jeugdvoetbaltoernooi

Het jeugdbestuur varute voetbalvereniging 'Vorden' organisator van het
internationale Sorbó^nigdvoetbaltoernooi voor Cl-junioren, had zich
geen betere afsluiting van deze tweedaagse voetbal-happening kunnen
wensen. In de laatste wedstrijd kwamen nl. de beide rivalen Ajax en
Feyenoord tegen elkaar in het strijdperk.

Beide ploegen hadden op dat moment 9
punten uit 5 wedstrijden en exakt het-
zelfde doelgemiddelde: 16 voor en 2 te-
gen. Meer spanning vooraf was niet
denkbaar!
Omzoomd door een groot aantal toe-
schouwers (over beide dagen gerekend
circa 3000) maakten beide ploegen er een
leuk partijtje voetbal van. Eindstand 0-0,
dus strafschoppen. Ook toen in eerste in-
stantie geen beslissing. Beide ploegen
scoorden vier keer. Uiteindelijk hield
Feyenoord de zenuwen het meest in be-
lang en werd zij winnaar. Ajax bleef
evenals in de voorgaande drie edities,
ondanks dikwijls oogstrelend voetbal,
ook nu weer met lege handen achter.

Schalke enige dissonant
Het jeugdvoetbaltoernooi kenmerkte
zich door een vlekkeloze organisatie met
in sportief opzicht één dissonant. Het
Duitse Schalke '04 uit Gelsenkirchen
haalde zich de terechte woede van Vor-
den op de hals door het C2-team af te
vaardigen. Vordens jeugdmanager Henk
de Jonge stak niet onder stoelen en ban-
ken dat dit voor Schalke verregaande
konsekwenties zal hebben.
De Jonge: "Ik vind de handelwijze van
Schalke regelrecht schandalig. Wij doen
er alles aan om in deze leeftijdsklasse
echt topvoetbal te bieden en dan schendt
Schalke alle afspraken door maar even-
tjes het tweede jeugdteam naar Vorden
te sturen, terwijl ze bovendien ook nog
eens de wisselbaker hebben te verdedi-
gen. Wij mogen en kunnen ons niet per-
mitteren dat er ploegen bij zijn die de af-
spraken niet nakomen. Schalke zal vol-
gendjaar hoogstwaarschijnlijk niet meer
worden uitgenodigd. Oud-jeugdvoorzit-
ter van Schalke de heer Karnig schaamde
zich zaterdag diep voor de wanprestatie
van zijn club", aldus Henk de Jonge.
De voetballertjes van Schalke konden
het niveau ook duidelijk niet aan. Neder-
lagen van 8-0 tegen Ajax; 10-0 tegen
Feyenoord en 8-3 tegen Anderlecht
spreken wat dat betreft boekdelen.

PSV
Overigens kan Kees Ploegsma, manager
van PSV dezer dagen ook een pittige
brief van 'Vorden' verwachten. PSV pre-
steerde het om net als vorig jaar om ook
nu weer veel te laat in Vorden te arrive-
ren. Vorig jaar doordat de bus eerst ook
nog spelers in Terborg moest afzetten,
waardoor een verkeerde tijdsinschatting
werd gemaakt, dit keer kwam de spelers-

bus zaterdagmorgen helemaal niet bij
het PSV stadion opdagen, terwijl de spe-
lers daar al vanaf half zeven stonden te
wachten.
Henk de Jonge: "Stel je voor, bij de bus-
maatschappij hadden ze in de agenda
staan: vertrek bus 's avonds om 19.00 uur
alsof wij 's nachts een toernooi houden!"
Leiders en spelers waren nu genood-
zaakt met een viertal taxies naar Vorden
te reizen, waar zij twee uur te laat arri-
veerden! Konsekwenties qua deelname
zal één en ander (nog) niet hebben voor
PSV, want ook Henk de Jonge realiseert
zich terdege dat bij een dergelijk toer-
nooi met deelname van Ajax en Feye-
noord de jeugd van de landskampioen
niet mag ontbreken.
Tijdens het toernooi bleek de rivali tei t
tussen onze nationale top erg groot.
PSV-Ajax en PSV-Feyenoord waren vin-
nige duels. En als dan zoals bijvoorbeeld
bij PSV-Ajax enkele spelers van PSV er
te fel ingaan en de scheidsrechter be-
straft ze niet, dan laten de moeders van
de Amsterdamse jochies zich natuurlijk
tegenover de man in het zwart ook niet
onbetuigd.
En PSV zelf. Indianengehuil, spelers die
zich hartstochtelijk in eikaars armen
storten, met de leiders een vreugdedans
maken. En dat alles toen PSV met een
'beauty' in de kruising tegen Ajax de ge-
lijkmaker scoorde 1-1. Anderlecht dat
ook dit jaar weer voortreffelijk presteer-
de (3e plaats) wist zich eveneens verze-
kerd van een fel meelevende grote ou-
dersschare. Het 'allez-Anderlecht' was
tot ver in de omtrek te horen wanneer de
Belgen scoorden! Het verzoek van de
topclubs om een versterkt Vorden
C-team (met vier dispensatiespelers) te
laten aantreden heeft hun zelf bijna de
das omgedaan. Anderlecht, (1-0 zege);
Feyenoord (2-0 zege) hadden tegen de
zich fel verwerende Vordense jongens de
grootste moeite met scoren. PSV mocht
met de 2-1 winst de handen zelfs hele-
maal dichtknijpen.
Het toernooi werd zaterdagmorgen geo-
pend met woorden van welkom door
achtereenvolgens Henk de Jonge (jeugd-
manager) en Jan van Ark, voorzitter van
'Vorden'. De officiële opening werd ver-
richt door de heer Jac.H. de Jong, presi-
dent-direkteur van de Nedac/Sorbo
groep en sponsor van het toernooi. Deze
maakte van de gelegenheid gebruik door
een beroep te doen op de aanwezige bur-
gemeester E.J.M. Kamerling en wethou-
der mevrouw M. Aartsen-den Harder
om de voetbalvereniging 'Vorden' te
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steunen bij haar nieuwbouwplannen.
"Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
hebben alle politieke partijen in Vorden
beloofd de voetbalclub te zullen helpen.
Mevrouw Aartsen heeft de dankbare
taak om voorwaarden te scheppen voor
de totstandkoming van de akkommoda-
tie. De voetbalvereniging'Vorden' heeft
er recht op", aldus Jac.H. de Jong. Wet-
houder mevrouw Aartsen sprak hierna
namens het gemeentebestuur woorden
van welkom tot de clubs. 'Sport bedrij-
ven is een goeie /.aak en verbroedert1,
dus: aanvallen maar!" aldus de wethou-
der.

Evaluatiegesprekken
Tijdens het toernooi heeft het jeugdbe-
stuur van 'Vorden' met de deelnemende
clubs evaluatiegesprekken gevoerd.
"Goeie gesprekken, we hebben van de
clubs veel waardering ontvangen en of
we er vooral voor willen zorgen dat het
toernooi een blijvend karakter houdt",
aldus een reaktie van I lenk de Jonge, die
de clubs gelijk mededeelde dat op 26 en
27 mei 1990 het vijfde internationale
Sorbo jeugdvoetbaltoernooi zal worden
gehouden.
Geacht wordt aan acht ploegen, verdeeld
over twee poules van vier met kruisfina-
les en de finale. Rolf Grootenboer, leider
van de Cl jeugd van Ajax gaat volgende
weck in Barcelona op bezoek bij Johan
Cruijff en zal dan tevens een bemidde-
lingspoging doen om de C-jeugd van
Barcelona voor volgend jaar naar Vorden
te halen.-Verder gaan in Vorden de ge-
dachten uit naar clubs als Bayern Mün-
chen; Bayern Leverkusen en Werder
Bremen.
Gedurende het weekend zijn plm. 40 le-
den van de v.v. Vorden in touw geweest
om alles in goede banen te leiden.

Uitslagen en eindstand Sorbo jeugdvoet-
baltoernooi:
Vorden-Anderlecht 0-1; Feyenoord-
K N V B selektieteam 1-0; Ajax-Vorden
4-0; Feyenoord-PSV 2-1; PSV-Schalke
8-3; KNVB-Ajax 1-2; Schalke-Feye-
noord 0-10; Anderlecht-KNVB 2-0;
Schalke-Anderlecht 0-2; Schalke-Ajax
0-8; PSV-AnderlechtO-0; KNVB-Schal-
ke 4-0; Ajax-Anderlecht 1-0; Vorden-
KNVB 3-0; Anderlecht-Feyenoord 1-1;
PSV-Vorden 2-1; Feyenoord-Vorden 2-
0;KNVB-PSVl-l;Schalke-VordenO-3;
PSV-Ajax 1-1 en Ajax-Feyenoord 0-0
(Feyenoord wint na strafschoppen).
Eindstand: 1. Feyenoord, 6 gespeeld, 11
punten; 2. Ajax 6-11; 3. Anderlecht 6-8;
4. PSV 6-7; 5. Vorden 6-4; 6. KNVB se-
lektieteam afdeling Gelderland 6-3; 7.
Schalke, 6 gespeeld, O punten.
Na afloop reikte de heer Jac.H. de Jong
de prijzen uit.


