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Bleumink Tweewielers geopend

Opdefotov.l.n,r.: dhr. Kny/iers, dhr. Momharg, dhr. Eijkelkampenmevr. en dhr. Bleumink.

Onder grote belangstel l ing opende vorige week donderdag BleuminkTweewielei s haar deuren aan de Dorpsstraat 12
te Vorden. Velen namen die avonden de dagen ernaar een k i j k j e in de vernieuwde /aak van voorheen de fa. Kuypers.
Voor alles op het gebied van rijwielen, /.oals reparatie, ve rhuur , verkoop (nieuw en gebruikt) kan men pr ima terecht
aan de Dorpsstraat.

De Vogelvriend
De Vogelvereniging 'de Vogelvriend'
houdt dinsdagavond 2 j u n i a.s. een
ledenvergadering. Na de pau/e staat
een l i l i n over het vogelpark 'Jagrie' te
(.ieteveen op het programma. N'ici-
leden die de/e film willen /ien / i j n na
het vergadergedeelte welkom!

Luchtkussen op het
zwembad
De beheerder van de kan t ine e.<|. res-
taurant (het evenementenburo 'Am-
biance') biedt de jeugdige1 be/oekers
van het /.we m had 'In de Dennen' een
leuke bc/ighcid aan. Op woensdag-
middag 27 mei p laa tsen / i j een lucht -
kussen op het grasveld van l ie t /wem-
had. De jeugd mag daar grat is ge-
bruik van maken.

Tijdens de eerste weken van het
/wemsei/oen hebben al ruim 12.000
be/oekers de kassa van het /wem had
'In de Dennen' gepasseerd, /owel
het mooie weer als de mooie- entou-
rage van het bad dragen hij tot een
fijn verblijf in het Vordense /wem-
bad.

Tijdens de openstellingstijden is de
kant ine geopend. Het personeel /et
/ich /oveel mogeli jk in vooreen opti-
male senice aan de zwembad be/oe-
ker. Het te verkopen assortiment
breidt nog elke keer u i t . Snoep, ijs,
frisdranken, snaeks e.d. vinden bij de
he/oekers gretigafgrek.

Grootverbruik-
inkoopcentrum voor
schoonmaakartikelen

j^uli aagt de gemeente weer
cMluzikale omlijsting van de

beid gegi'\en en is de jeugd aange-
moedigd om mee te doen. De mees-
ten van hen /ui len tot 't /elle mee-
gaan.
Ook dit
bij aan d
aankomst bij hotel Bakker door me-
vrouw Van Zantvoorl in Aehlerhoeks
kos tuum met haai harmonica .
Op 'W mei (zaterdagmorgen) wordt
de stoet uitgebla/.cn dooi jacht-
hoornblazers. Men dient daanoor
aanwe/ig te /ijn om /ich als loper te
melden bij de 'Pietei padbus' die vóór
hotel Bakker komt te staan.

Plattelandsvrouwen
De dames van de Ned. Bond van Pla t -
telandsvrouwen hebben per fiets een
uits tapje gemaakt naar Jfe politie-
school 'De Cloese' in l^Jpicm. De
middagpau/e werd gehouden bij .de
\ V i l k a m p in Laren.

Bij de politieschool kregen de dames
uitgebreide u i t l eg over de opleiding
van de politie. Ook stond een rond-
le iding op l ie t programma. Het jaar-
l i jkse busreisje wordt l (i j u n i gehou-
den.

INGEZONDEN MEDEDELING

Sinds 18 mei is in Vorden het zakenbestand uitgebreid met een
grootverbruikinkoopcentrum voor schoonmaakartikelen en ho-
recabenodigdheden. Handelsonderneming Weigraven, reeds
twaalf jaar actief in de huishoudelijke- en schoonmaakartikelen-
branche, heeft het magazijn aan de Schoolstraat uitgebreid met
een flinke showroom.
levens werd het magazijngedeelte
onder handen genomen om alle goe-
deren beter te presenteren, l l ier kan
iedere maandag tol en met vri jdag-
middag worden ingekocht door
grootverbruikers, horecabedrijven,
handel, indus t r ie en/. Par t icul iere
verkoop kan erom organisatorische
reden helaas niet plaatsvinden. Het
idee hieiAoor is geboren nadat hij de
heer Weigraven, 's ochtends als am-
bu lan t handelaar, vaak ver/oeken
kwamen om aan scholen, c a f e t a r i a ' s
e.d. schoonmaakbenodigdheden te
leveren. Omdat de beschikbare op-
slagruimte meer dan voldoende' was
is het plan opgepakt om het assorti-
ment uit te breiden en /odoende een
veel breder sca l a aan produkten te

kunnen brengen. In de- nieuwe op/et
is de hoofdmoot nog steeds al lerhan-
de schoonmaakmateriaal, maar ook
voor de meer professionele schoon-
maker /ijn er chveilwagens, wassoor-
ten , allesreinigers, ontvc t te rs voor
keukens en/., te veel om op te noe-
men. De merken die men hier /oal
/al a a n t r e f f e n / i j n o.a.: Calgon, Dillis
hygiënisch borstelwerk. Permanent
wasprodukten, Celtona papienvaren
en verder het /o goed als complete
Dorna-pakkel dat /ich begeeft op het
vlak van menumappen. ta fe l s tan-
daards, se horten en stationery.
Men hoopt dat vele 'soorten' schoon-

' makers hun weg / i r l len vinden naar
de Schoolstraat in Vorden (zie ook de
advertentie).

\\i\\()()IU)l\(,

Vordenaren,

Juni a. s. is het eenjaar geleden dat wij als vrijwilligers van de VW
Vorden begonnen zijn Vorden te promoten in het prachtige onder-
komen op het Marktplein in het midden van het dorp. Al met al
een 'schot in de roos', want vele mensen - /.owel toeristen als Vorde-
naren - wisten ons te vinden .
Fietsen, Kastelentochten en Vorden /ijn onafscheidelijk. Bij mooi
weer een prachtige be/igheid! 'Maar nu /ijn we in Vorden', is de
vraag, 'en het regent, wat hebt u ons te bieden?' 'Ja, ja... niet /oveel',
antwoorden wij dan, 'of beter ge/cgd: helemaal niets, (iéen mu-
seum, géén Kasteel te bezichtigen, géén overdekt /wembad, géén
(oude) ambacht..!' Triest dus!

Het moet toch mogelijk zijn voor een toeristisch dorp als Vorden
iets te bedenken, misschien in de vorm van een 'museum', specifiek
op ons dorp en Achterhoek gericht; het liefst in een passende
omgeving (oude boerderijtjes /ijn er nu nog enkele in het dor])!).
Koetsen, klederdrachten, fietsen, (oude) ambachten, Kastelen -
Wie kan, wil en doet er iets mee? Laat het horen!
Wij met /'n allen gaan er weer een vol jaar tegenaan om Vorden te
promoten met de hoop in de toekomst de woorden 'Borculo' en
'Verwolde' niet meer hoeven te gebruiken, indien de weergoden
ons eens minder gezind zijn!

Vrijwilligers I I T
Willeniien Steenhlik. Dennendijk l 3, tel. 2810.

Pieterpad
Milieu Estafette
Kr is toch weer iets meer nieuws over
de Kstafe t te . Het l i j k t erop dat de be-
l a i i ' ^ 'H l ing dit jaar groter is dan
ooit , tenminste voorzover dit de etap-

pe l.aren-Vorden en vooral op 30
mei Vorden - /elle - Doetinchem -
I loc h -Kl ten betref t . Dat is naar keu/e
(op 30) 12, L' l of 10 km. Van 't /elle.
Doetinchem en I loc h - K l t e n ver/orgt
de (-SM het venoer terug naar Vor-
den.
Op alle basisscholen is f l i n k hekend-

P.S.: Wij wensen iedereen een zonnige /omer toe!

NASCHRIFT.
Een zeer terechte opmerking van de vrijwillig(st>ers. Jullie denken tenminste mee.
Zou het niet geweldig zijn dat onze gasten en it'/j als Yordeuaren bijvoorl>eeld kasteel
l lack/ort gaan bezichtigen? En dan nog liefst ingericht als museum. O/zon dat de
wens van de Karon van l lack/ort niet zijn geweest?
\\anl woningen of appartementen is toch niet zo op zijn plaats. Het zon toch de
uitkomst zijn voor ons fixichtige Kastelendorf) bijv. een museum en dan in een kasteel.
Kasteel llackfort zal zich daar tocli prachtig voor lenen? Het zou beslist de wens zijn
van vele Yordenarcn. Mogelijk dat onze burgen'ader zijn invloed liien'oor kan uit-
dragen. \V/j hopen het! l><' redactie.

L.(•. \\eevets.

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN

Hervormde Gemeente
Donderdag 28 mei, Hemelvaartsdag 9.00 uur
ds. R. Vos, gezamenlijke dienst in de gerefor-
meerde kerk.
Zondag 31 mei, Wezenzondag 10.00 uur ds. H.
Westerink, bevestiging van ambtsdragers. Er is
zondagsschool en jeugdkerk.

Geref. Kerk Vorden
Donderdag 28 mei. Hemelvaartsdag 9.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens (gez. dienst).
Zondag 31 mei 9.30 uur ds. G.M.A. Hendrik-
sen, Zwolle; 19.00 uur ds. G.M.A. Hendriksen,
Zwolle.

RK Kerk Kranenburg
Woensdag 27 mei 18.30 uur Eucharistieviering,
vooravond van Hemelvaart van de Heer.
Zondag 31 mei 10.00 uur Eucharistieviering.

RK Kerk Vorden
Donderdag 28 mei, Hemelvaartsdag 10.00 uur
Eucharistieviering.
Zaterdag 30 mei 18.30 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 31 mei-1 juni pastor
J. Lamers, Ruurlo, tel. 05735-1456.

Huisarts 30-31 mei dr. G.H. Sterringa.
Alleen voor dringende gevallen is er op zater-
dag en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur
en van 17.00-17.30 uur. U kunt dan opbellen,
(zonder afspraak) komen of een dringende visi-
te aanvragen. Bij spoedgevallen die niet tot
deze spreekuren kunnen wachten, gaarne altijd
éérst bellen voor overleg: tel. 1255. Adres:
Schoolstraat 9, Vorden.

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18.00
uur. Aansluitend aan het spreekuur van de
huisartsen is er iemand aanwezig in de apo-
theek op zaterdag. Wij verzoeken U dringend
om op deze tijden uw recept aan te bieden.
Zaterdag: van 9.45 tot 10.15 uur en 17.15 tot
17.45 uur.
Buiten de genoemde tijden kunt U voor spoed-
eisende recepten bellen aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman, Wit
haar. Tel. 05754-1351.

Dierenartsen van zaterdag 30 mei 12.00 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Noordkamp,
tel. 1566.
Tevens de gehele week avond- en nachtdienst
van 19.00 tot 7.00 uur.

Tandarts 28-29 mei W.F. Haccou, Vorden, tel.
05752-1908.
30-37 mei G. Jelsma, Lochem, tel. 05730-
51870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen zaterdag
en zondag 11.30-12.00 uur.

Brandweer 06-11, b.g.g. tel. 05700-34340

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

Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222

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

Woningbouwvereniging 'Thuis Best' Burg

Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.00 uur. Elke morgen van 8.00-9.00 uur
klachtenspreekuur.
Woningadviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de tweede
maandag van de maand. Alleen op afspraak.

Stichting voor Maatschappelijke Dienstver-
lening 'De Graafschap' afd. Vorden

SPREEKUREN:
Gezins-/bejaardenverzorging: maandag t/m vrij-
dag van 8.30-9.30 uur, tel. 05753-3136. Cor-
respondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
G.V./B.V. afd. Vorden, Postbus 65, 7255 ZH
Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastanjelaan 15,
Hengelo (Gld.).
Alpha-hulpverlening: dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05753-3948. Corres-
pondentie-adres: Stichting 'De Graafschap',
t.a.v. afd. alpha-hulpverlening, Postbus 65,
7255 ZH Hengelo (Gld.). Bezoekadres: Kastan-
jelaan 15, Hengelo (Gld.).
Algemeen Maatschappelijk werk: maandag t/m
vrijdag van 8.30-9.30 uur, tel. 05752-2129.
Adres: Stichting 'De Graafschap', afd. A.M.W.
p/a 'Het Dorpscentrum' (kamer 26), Raadhuis-
straat 6, 7251 AB Vorden.

Kruiswerk (wijkverpleging en verzorging)
Districtskruisvereniging Oost-Gelderland
Afd. Vorden-Warnsveld-Zutphen: Telefonisch
advies, informatie en vragen omtrent thuiszorg.
Aanmelden van zorg (akuut en niet akuut). 24
uur per dag: 06-8806.

Slachtofferhulp tel 05750-41222.

Tafeltje Dekje mei mevr. v.d. Berg, tel. 6875.
Juni mevr. Wolters, tel. 1262 b.g.g. 6875.
Graag bellen vóór 8.30 uur.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256.

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dinsdag
van 13.30-14.15 uur en iedere woensdag van
10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk.

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

Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnummer voor heel Gelderland
085-452220.

Openbare bibliotheek geopend dinsdag
13.30-20.30 uur, woensdag 13.30-17.30 uur,
donderdag 13.30-17.30 uur, vrijdag
13.30-20.30 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur.

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zutphen
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van
10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zaterdag van
10.30-12.30 uur.

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

Verpleegburo Nederland voor aanvullende
thuiszorg, tel. 05753-3325 tijdens kantooruren.

Terminale thuiszorg 'Noaberhulp'
tel. 05750-28782.

VIERAKKER — WICHMOND
Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 28 mei 9.00 uur ds. Monteban.
Zondag 31 mei 10.00 uur ds. O. Hokojoku te
Zutphen.

RK kerk Vierakker-Wichmond
Woensdag 27 mei vooravond Hemelvaarts-
dag; 17.00 uur Eucharistieviering.
Donderdag 28 mei 10.00 uur Hoogfeest van
Hemelvaart, Woord- en Communieviering.
Zaterdag 30 mei 17.00 uur Eucharistievie-
ring.
Zondag 31 mei 10.00 uur Eucharistieviering.
Weekend-Wacht-Pastores: 31 mei-1 juni
Pastor Lamers, tel. 05735-1456.

Alarmnummer: 06-11
Ambulance 06-11, b.g.g. 05700-33222
Brandweer 06-11, b.g.g. 05700-34340 — Po-
litie dag en nacht bereikbaar, tel. 05752-
1230.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal,
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911.
Af-spraakbureau tel. 92892. Bezoekuren da-
gelijks 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 iede-
re avond 18.30-19.45 uur en op woensdag-,
zaterdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45
uur.

Bibliotheek Vierakker-Wichmond Ope-
ningstijden Uitleenpost Vierakker-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; donder-
dag 10.45-11.45 uur.

T")p

/omlag werd er gevist voorde onder-
linge kompet i t ie senioren en wel in
het I wente kanaa l . Kr werd deelge-
nomen door 27 deelnemers die- een
totaal van 82 s tuks vis vingen met een
lengte van 27.18 meter.
1. j. (.1. Jebbink met 10 s tuks 3.1)8
meter: 2. (. . I l i d d i n k met < ) s t uks 3.3'.)

meier; 3. A. C.olstein met K s tuks 2 .Xf>
meter.
/alerdag l o' mei heelt de h e e r ) , ( i r .
J e b b i n k in ( i ie thoorn / ich geplaatst
voor de Nederlandse Kampioen-
schappen die gehouden worden in
Spijkenisse, hij werd tweede' in / i j n
groep van v i j f t i g deelnemers. De le-
den van de- Snoekbaars wensen hem
een goede vangsl. De volgende kom-
pe l i l i eweds t r i jd is op /ondag 2 l j u n i .



,,Kwaliteit wordt

beoordeeld door

onze klanten.

Niet door ons."

,Jc kunt zelf we/

denken dat je een

hele Piet bent en erg

goed werk levert,

maar wat dan ?

Moet ik dan

achterover gaan

zitten om te genieten

van / / / ' / / eigen

prestaties ? Nee,

KERKSTRAAT 6, GROENLO, TEL.: 05440-61308

zo zitten we hier

niet in elkaar. Want cds wij denken dat we

goed zijn, maar de klant denkt daar andei;s over,

dan hehhen we de plank goed misgeslagen."

VOOR BUS INFO 05440

HENGELO GLD./ZUTPHEN

3 NISSAN
Hummeloseweg l O,
Hengelo Gld. Jel. 0 5 7 5 3 - 2 2 4 4
Ind.terrein De Stoven 25, Zutphen,

Tel. 05750-22522

BRESSER
SPEED

: Altijd scherp vanaf 30 meter tot oneindig d.m.v.
het STOP & GO focussysteem.

* Individuele scherpstelling en oogcorrectie.
* Oplopende oogschelpen tegen binnenvallend

zijlicht.
* Leverbaar in 8x30, 8x40, 7x50 en
10x50 in stootvaste groenrubberen

uitvoering.
* Briljant helderbeeld door

U V-gecoate lenzen.

* 10 JAAR
GARANTIE.

MEDEDELING PTT POST

WIJZIGING HALTETIJDEN RIJDEND POSTKANTOOR

M.i.v. 1 juni komt de halteplaats Wichmond op donderdag te vervallen.

Wichmond wordt dan alleen nog bezocht op dinsdag van 10.45-11.45 uur.
Deze maand EXTRA voordeel:
8x30

8x40

7x50

10x50

incl.tas
incl.tas
incl.tas
incl.tas

teeds dotllrtffrndl

279,00
289,00
295,00
299,00

Zutphenseweg 9
VORDEN

Tel. 05752-1272

HONDERDEN ZIEN UW ET AL A GE,
DUIZENDEN LEZEN UW ADVERTENTIE

VRIENDEN VOOR
HET LEVEN

Met terugtraprem of trommel-
remmen met 3- of 5 versnellingsn
Vanaf f 699,-.

'n Perfekt koppel voor jaren-
lang fietsplezier. Dat zie je
meteen, aan de solide frames
met de staalharde laklaag in
schitterende kleuren. En je
voelt het meteen, aan de lichte
loop en de krachtige remmen.

Dus snel naar de Batavus
dealer om nieuwe vrienden te
maken.

r

L

ZWEVERINK
Uw fietsspecialist

lekink 8

Hengelo Gld.

Tel. 05753-2888

PRIJSWINNAARS
KLEURWEDSTRIJD
Fa. Barendsen

1. Annet van Til, Hoetinkhof 63, Vorden
2. Riek Lenselink,

Zutphenseweg 68a, Vorden
3. Nicole ten Damme. Almenseweg 6, Vorden
4. Anouk Bijsterbosch,

Hoetinkhof 173, Vorden
5. Frits Enserink, de Doeschot 7, Vorden
6. Natalie Gabriël, Brinkerhof 32, Vorden
7. Carlotte Cruysen, Hoetinkhof 80, Vorden
8. Ferry Wentink,

Gr. v. Limburg Stirumstraat 9, Vorden
9. Janneke Hiddink. de Doeschot 2. Vorden

10. Timo Wentink.
Het Stroo 11, Vorden

BARENDSEN
Zutphenseweg 15 Vorden Telefoon 05752-1261

BARBECUEWORST of
-SCHIJVEN

de Barbecue

maar oof^in de pan

deze wee^e^tra voordelig

MAANDAG + DINSDAG

Fijne verse worst 1 uio 7,95
Grove verse worst 1 MO 9,90
Hamlapjes 500 gram 5,50

MARKTAANBIEDING

Bami of Nasi
1 kiio 6,25
diverse sauzen

per 100 gram 1,00

WOENSDAG GEHAKTDAG

H.o.h. Gehakt 1 MO 7,95
Rundergehakt uu, 11,50

500 gram 4,25

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

SPECIALITEITEN

Barbecueschijven
per stuk 1,25

Barbecueworst
500 gram 4,95

Gebraden Runderrollade
100 gram 2,45

Gebraden Gehakt
100 gram 1,15

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

GEWONE

Biefstuk
ongewoon lekker 250 gram 0,75

EXTRA VOORDELIG - EXTRA SCHERP IN PRIJS - GELDIG DO. VR. ZA.

Haas-/Ribkarbonade 5haien 4 betalen

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN - TELEFOON 14 70
EEN GESLAAGDE BARBECUE - WIJ ZORGEN ERVOOR

groenten en fruit
kaas en noten GRVEN

Fam. J. Huitink
Burg. Galleestraat 3
7251 EA VORDEN
Telefoon 05752-1617

AANBIEDINGEN:

geldig vrijdag en zaterdag 29 - 30 mei

UITDE NOTENBAR:

Vordense
NOTENMIX

250 gram 2,50
b e t e r c o m p l e t e r

maandag 1 juni

PANKLARE

SPITSKOOL
500 gram

1,50

dinsdag 2 juni

Nieuwe Verse Gekookte

BIETJES
500 gram

1,95

woensdag 3 juni

RATJETOE

STOOFSCHOTEL
500 gram

2,95

3 BOS BLOEMEN 9,95

VOLOP
TUINPLANTEN

REPARATIE
was- en afwasautomaten

24 uur-service.
Onderdelen direkt leverbaar.

DE WILD
Rietbergerstraat 34 - Zutphen

Tel. 05750-15410

Schoenreparatie
STEEDS VLUG KLAAR

WULLINK VORDEN
Dorpsstraat 4 - Tel. 1342

Tonny Jurriëns
AUTOSCHADE

HERSTELBEDRIJF

NIJVERHEIDSSTRAAT 3 RUURLO 05735-1161



Dankbaar en blij zijn wij met de
geboorte van onze dochter

llona Maria

Haar roepnaam is

llona

Harry en Lidwien Kortstee

23 mei 1992
Hoetinkhof 283
7251 WN Vorden

Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze dochter

Marjolein

Bennieen
Everdien Overbeek-

GrootJebbink

24 mei 1992
H.K. van Gelreweg 3
7251 XK Vorden

Voor bezoek graag eerst even
bellen: tel. 05752-3392.

Langs deze weg willen wij ie-
dereen bedanken voor de
overweldigende belangstelling
op ons 25-jarig huwelijksfeest.
Het was voor ons een dag om
nooit meer te vergeten.

Alfons en
Annie Goossens
Germaine en Jürgen

Steenderenseweg 11
7255 KC Hengelo Gld.

Mede namens mijn kinderen
wil ik u bedanken voor uw har-
telijk medeleven, ons betoond
tijdens de ziekte en na het
overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder en oma

Johanna Gardina
Pardijs-Wuestenenk

Uit aller naam:
fam. D. Pardijs

Vorden, mei 1992
Horsterkamp 1

De overweldigende belang-
stelling en deelneming welke u
ons heeft betoond na het over-
lijden van mijn lieve man, va-
der en opa

Willem Oortgiesen

hebben ons diep getroffen. Wij
zijn u zeer dankbaar voor de
steun en troost welke ons dit
heeft gegeven.
Daar het ons onmogelijk is u
allen persoonlijk te schrijven,
betuigen wij u hiermede onze
oprechte dank.

Uit aller naam:
Familie Oortgiesen

Vorden, mei 1992

de blauwe hand
05752 2223 vorden
burg-gal leegtraat
36

ZONNE-
AANBIEDINGENin:

handbedrukte tafelkleden,
kussenhoesjes en sjaals,

merk Evenaar, e.a.

Openingstijden:
donderdag en vrijdag van

half 2 tot 6;
zaterdags van l O tot 4 óf

na tel, afspraak.

INGEBLIKT
VAKANTIEVLEES
gebraden vlees m et jus in blik

zoutloos verkrijgbaar
gedeeltelijk

in roomboter bereid
zonder kleur- en

conserveringsmiddelen

SLAGERIJ KLEIN LEBBINK
Dorpsstraat 10

Almen (bij Zutphen)
Tel. 05751-1219

Aquatherapie
Sportmassage

Voetreflexzone en o.a.
Spataderbehandeling

Zonnebank
Oorkaarsentherapie

Jan ter Beek
.05752-1807

Eddy Hulshof
en

Wilma Stegerman

gaan trouwen op donderdag 4 juni
1992 om 14.00 uur in het
gemeentehuis te Vorden.

U bent van harte welkom op onze
receptie van 15.30 tot 17.00 uur in
Café-Restaurant 'de Herberg',
Dorpsstraat 10 te Vorden.

Ons adres is en blijft:
Pipeluurseweg 2a, 7225 ND Olburgen

Bennie Enzerink
en

Gerrie Hendriksen

Wij willen elkaar het 'ja-woord' geven
op vrijdag 5 juni 1992 om 11.00 uur

in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening zal plaatsvinden
om 11.45 uur in de Ned. Herv. Kerk te Vorden.

Wij houden receptie van 14.30-16.00 uur
in zaal 'de Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

U bent van harte welkom.

Ruurlo:
Zelhemseweg 15

Vorden:
Wiersserbroekweg 3

Toekomstig adres:
Zelhemseweg 15, 7261 LN Ruurlo

^H:H:HiH;̂ £.£.£^

Op 21 maart 1 992 waren wij

J. Lenselink
E.B. Lenselink -Ween k

40 jaar getrouwd.

Dit hopen wij samen met kinderen,
kleinkinderen en ouders te vieren op
dinsdag 9 juni.

Gelegenheid tot feliciteren van 1 4.30
tot 1 6.00 uur in Café- Restaurant
'De Luifel', Dorpsstraat 1 1 te Ruurlo.

7251 N A Vorden
Beunkstege 1

:HT^

l 1952 30 mei 1992
40 jaar getrouwd.

Gerrit en
Bertha Gotink- Woestenenk

Wij hopen dit met kinderen en kleinkinderen
te vieren op maandag 1 juni a. s.

in Café-Restaurant 'de Boggelaar',
Vordenseweg 32

te Warnsveld.

Gelegenheid tot feliciteren van 1 4.30 tot
16. 00 uur.

Mei 1992
Rouwbroekweg 2a, 7231 RB Warnsveld

In plaats van kaarten

Woensdag 3 juni hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

H. J. Brinks
en

J. Brinks -van Wey

Gelegenheid tot feliciteren van 1 9.30
tot 22.00 uur in De Herberg,
Dorpsstraat 1 0 te Vorden.

juni 1992
Zutphenseweg 47, 7251 DH Vorden

Bloemen en planten vinden we fijn,
maar daarvoor is ons huisje te klein.

Sterven doe je niet in eens
Maar af en toe een beetje.
En alle beetjes die je stierf
't is vreemd, maar die vergeet je.
Het is jezelf dikwijls ontgaan

t
je zegt. ik ben zo moe.
Maar op een keer, dan ben je
aan je laatste beetje toe.

Heden sliep, na een moeilijk, doch dapper ge-
dragen lijden in, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder en oma

Beatrix van Lingen-Kussy
Bea

op de leeftijd van 54 jaar.

Frits van Lingen
Peter en Anita van Lingen-Rondeel
Sonny, Mike
Paul en Annie van Lingen-te Riele
Ranuda, Timmy
Erna en Alex Poelder-van Lingen
Sanne

20 mei 1992
Hertog Karel van Gelreweg 18
7251 XL Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden,
maandag 25 mei in het crematorium te Dieren.

Na voorzien te zijn van het H.Sacrament der
Zieken is op de leeftijd van 81 jaar rustig inge-
slapen mijn lieve man, onze fijne vader en opa

Johannes George van Vleuten

Vorden : H.A.G. van Vleuten-Uijtewaal

Doorn : Joke en Co
Hans en Gerry

Vorden : Ton en Ria
Marian
Annemiek

Utrecht : Herman en Désiree

20 mei 1992
„DeWehme"
Nieuwstad 32, kamer 126

.7251 AJ Vorden

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden
zaterdag 23 mei in het crematorium Slangen-
burg, De Nutselaer 4 te Doetinchem.

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen
van het overlijden van onze chauffeur

Gert ter Beest

Wij wensen de familie veel sterkte toe.

Buurtbuscomité en
chauffeurs Vierakker/Wichmond

Vorden, 18 mei 1992

verzekert en verzorgt
de uitvaart

betrouwbaar en betrokken

Uitvaartcentrum: Het Jebbïnk 4, Vorden

05750 - ' 29 31
dag en nacht bereikbaar

ALLES VOOR UW AUTO
Automaterialen VERHEY
Handelsweg 4 - - Vorden — Tel. 05752-3228

Het kantoor van

Notaris GREVEN
te Vorden is op

vrijdag 29 mei a.s.
de gehele dag

GESLOTEN

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par-
ticulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer f 1.-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1.- extra.
Anonieme of dubieuse contactjes
worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante beta-
ling; als een rekening gezonden
dient te worden, wordt hiervoor
f 2.50 administratiekosten in re-
kening 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.

• Wat kan ik er zelf aan
doen? Praatgroep 'Heelheid
van de Schepping' wil graag
op maandag 1 juni van
19.00-20.00 uur in de koffie-
ruimte van het Dorpscentrum
(voor de laatste maal in dit sei-
zoen) met U van gedachten
wisselen over milieu-sparen-
de tips.

• TE KOOP: Honda MB 5, bj.
'88, i.z.g.st. i vele extra's.
Tel. 05752-2174.

• ATTENTIE: verse haan-
tjes, kip, eieren enz. Verkoop-
adres: T. Rossel, Nieuwstad
45, tel. 1283.

• TE KOOP. zeer mooie sier-
duiven (leeuwebergers). Tel.
05752-6728.

• TE KOOP: eiken eethoek,
i.z.g.st. (donker eiken). Tel.
05752-2362.

• TE HUUR: weide voor
koeien of paarden. Tel. 05739-
1315. Na 18.00 uur.

• TE KOOP: 1 Mountfield
cirkelmaaier, 48 cm, fabrieks-
nieuwe motor + opv.bak; 1
zelfrijdende motormaaier, 3
jaar oud met bak, aluminium
onderstel, nu ook voor repara-
ties met garantie. Tel. 05752-
2347.

• TE KOOP: gebaald hooi,
0,70 ha. Eggink, tel. 2607, Zut-
phenseweg 93.

MOEZEL-
VAKANTIE

TE HUUR
IN DUITSLAND:

MOOIE
CARAVANS

Volledig huishoudelijk
ini>iTk- l i l inc l i>rol r

voortmt.
Op Camping POMMERN/

MOSEL in l ir l pnirhli i jr
Moezeldal

(K km van f ' o r l i r in l .
Zrcr mins t iijr Al l - lu p r i j / rn .

Voor- en nasri/ocn hoiu'
kortingen. Nog maar enkele-
weken v r i j , dus snel boeken.

Ff i w. Lovink
Thorbccki-stmat 22

7021 AX Zelhem
Tel. 08342-1548

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERIJ
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden
Telefoon 2219

Voor informatie

en bestellen van

BOEKEN
Bel tussen 10.00-12.00 uur.

Evangelische
Boekhandel
"De Vonk"

Warnsveldseweg 98
Zutphen-tel. 14569

10%
KORTING

op

TUINMEUBELEN
(ook groen)

LIGBEDDEN
PARASOLS
KUSSEN en

KLEEDJES

Fa. JANSEN
Bleekstraat 1
Hengelo Gld.

Tel. 05753-1360

eest
^E 99 ^B ••:•:-<•-.Dijde •

»Keurslager!
Als het weer een beetje meezit, kunt u op Hemerlvaarts-
dag er op uit. Met de aanbiedingen van deze week kunt
u wat ons betreft gerust naar buiten, om te barbecuen ,
bijvoorbeeld. Als u binnen bli jft smaakt een stukje snij-

worst lekker als borrelhapje.

BARBECUEWORSTJES
s haien 3 betalen

SNIJWORST

175
100 gram

vleeswarensoecial

RUNDERHAM

375
•

-jaLfeüftTn,• » » . » > * * * »Vli*'

SPECIAL

KRUIDEN-
BIEFSTUK

100 gram

295
De provencaalse

kruiden maken de-
ze malse biefstuk

heel bijzonder.

VLEES VOOR DE HALVE PRIJS!

Satévlees

Aanbiedingen geldig 27/5 t/m 30/5

Zie dagreclames in de winkel.

slagerij eggink
Borculoseweg 14 Ruurlo - Tel. 05735-1337

slagerij vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Tel. 05752-1321

slagerij v.d. neer
Dreiumme 23-25 - Warnsveld - Tel. 22117

9222

Voor uw
rij- en theorie-opleiding
AUTO en MOTOR

RIJSCHOOL
HORSTMAN
Wilhelminalaan 3
7251 EN Vorden
Telefoon 05752-1012

Administratie- en
Belastingadvieskantoor

KLEIN LEBBINK
Raadhuisstraat 22, 7251 AB Vorden

Telefoon (05752) 1455, (05753) 3274
Markt 23-1, 7101 DA Winterswijk

Telefoon (05430) 19067

Vrijdag 29 mei

de gehele dag

GESLOT! !N
Voor spoedgevallen kunt U kontakt opnemen met:

dhr. Sprukkelhorst, tel. (05752) 2138 of
dhr. Wanders, tel. (05753) 3274



Heeft U ze GEZOCHT?
Dat was niet nodig,

Stel, het is je eigen vel...

^^^Mi ̂ ^^^^u^B^m
OPEL CORSA
12S 3-drs. luxe, trekh./r.w. achterop
12S 2-drs. TR
12S 3-drs. luxe, 1 eig./trekh./rad o
13N 3-drs. swing, 1 eig./radio/spatlappen
13N 3-drs. LS,
1 eig. /trekh. /open dak/br.b./spatl
13i 3-drs. Swing, 1 eig./radio kit
15D 3-drs. Swing, 1 eig.

OPEL KADETT
12S 3-drs
12S 3-drs. LS, radio/cass.

v • a.

12S 5-drs. LS, LPG/gordels a/r.spiegel
13S 5-drs. LS, trekhaak/spatlappen
13S 3-drs. LS, 1 eig./LPG
13N 5-drs. Club, 1 eig.
12S 3-drs. LS, striping/lichtzoemer
13S 3-drs. GL, radio
16D 4-drs. LS, radio/cass./trekhaak
16D 3-drs. LS. diesel/stpotstr./spatl. v.
13N 5-drs. stationcar, 1 eig.
13N 4-drs. Life, 1 eig. /get. glas
18S 3-drs. Club, 1 eig./trekhaak
13N 4-drs. Sport,
1 eig./l.m. velgen/brede banden/a, klepspoiler
14i 3-drs. Life, 1 eig./trekhaak/get. glas

OPEL ASCONA
16N 4-drs. LS, trekhaak
16D 4-drs. LS, trekh./r. spiegel
16S 5-drs. Traveller,
LPG/trekh./spoilers v -fa/mist!, i
18S 4-drs. Sprint,

verstr.

1 eig./rad.cass./GT int./get. glas/l. m. velgen

OPEL VECTRA
17D 4-drs. GL, 1 eig./z.g.a.n.
17D 4-drs. GL, trekhaak/spatlappen/get.glas
17D 4-drs. GL, 1 eig./trekhaak
18i 4-drs. GL, 1 eig./get.glas

OPEL OMEGA
20i 4-drs. Sport, heel veel acc./LPG
20i 5-drs. LS,
stationcar/open dak/LPG onderb.ü/trekh.
18i 4-drs. LS, 1 eig.

OPEL REKORD
20S 4-drs. Traveller, LPG/open dak/5-bak

ANDERE MERKEN
Austin Metro 1000 3-drs., trekh./spatl. v.
BMW 3 18 2-drs.,
Citroen Visa Club 5-drs., 1 eig. /open dak
Citroen BX 1400 5-drs., LPG/trekhaak/rad. -cass.
Fiat Uno 1000 S Fire 45S 3-drs.,
Fiat Uno 75 SX ie 3-drs..

wit
rood

blauw
zwart

rood
rood
rood

groen (m)
blauw

blauw (m)
rood

blauw (m)
wit

rood
blauw (m)

wit
. rood

wit
wit
wit

wit
wit

bruin
blauw (m)

platina (m)

wit

blauw
blauw (m)

rood
rood

zwart (m)

wit
blauw (m)

blauw (m)

blauw (m)
goud (m)

wit
zwart

1 eig./mooie auto blauw

Lm. velgen/verlagingsset/get.glas/CPV
Fiat Ritmo 3-drs. 70 CL,
1 eig. /LPG/trekh./rad. cass.
Fiat Ritmo 3-drs. 70 L, 1 eig./radio/open dak/trekh
Ford Fiësta 3 drs. 11 00 CL
Lada Samara 1300 3-drs.,
Peugeot 309 5-drs. L 1300,
1 eig./LPG/5-bak/met. lak
Renault R5 TL 3-drs. 1 100, 1 eig./podium uitv.
Volvo 340 GL 'jubileum' 3-drs., LPG/CVP/klokje

PARTICULIER
VW Camper, geheel vak. klaar/diesel
VW Camper, geheel vak.klaar/2.ol benzine

zwart (m)

silver (m)
silver (m)
goud (m)

beige

grijs (m)
rood

rood (m)

grijs
geel

w.v. = wordt verwacht

K«W.J.
Opel/Isuzu-dealer: Tramstraat 13,

/

123. 000 km 1/84
105.000 km 9/84
86.000 km 7/85
67.000 km 4/88

48.000 km 1/88
69.000 km 6/89

1 1 5.000 km 6/89

143.000 km 11/83
105. 000 km 1985
132.000 km 3/86
90.000 km 7/86

175. 000 km 9/87
56.000 km 3/87
49.000 km 1/87
58.000 km 8/87

109.000 km 4/87
146.000 km 1/87
5 1.000 km 3/89
59.000 km 6/89
38.000 km 1/89

25. 000 km 1/90
37.000 km 7/90

146.000 km 5/82
190.000 km 3/85

148. 000 km 4/86

33.000 km 4/88

92.000 km 9/89
11 9.000 km 6/89
11 5.000 km 5/90
98.000 km 11/90

159.000 km 1/88

198.000 km 4/87
92.000 km 4/87

224.000 km 1/8^6

68.000 km 1986
150. 000 km 10/79
71 .000 km 10/83

11 5.000 km 1/88
37.000 km 6/88

49.000 km 3/90

155.000 km 9/87
7 1.000 km 5/88
57.000 km 6/87
46.000 km 4/89

11 0.000 km 1/88
56.000 km 1/89

100.000 km 6/86

75.000 km 3/84
11 4.000 km 4/83

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.
w.v.

w.v.
w.v.

w.v.

w.v.

w.v.

IPEL-0-

der KOOI
Lochem. Ë f: 05730-52555.

mN E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

IVI LU

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
KAN NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN,
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOORI

Nefit-Turbo. Stoke
met Schone Winst!

Nefit-Turbo.
De zuinigste HR cv-ketel en tevens
de schoonste. Zo kunt u eindelijk

;! een milieu- maatregel nemen die u
/ geld oplevert. Stap eens bij ons

''binnen. We vertellen
u er graag meer over!

NEFIT

'N TOONTJE
LAGER

IN ONZE MODEKOLLEKTIES ZINGT DE LENTE

HET HOOGSTE LIED. WlJ WILLEN ECHTER WAT

RUIMTE MAKEN VOOR DE NIEUWE

HOOGZOMER KOLLEKTIES. DAAROM ZINGEN

DE PRIJZEN EEN TOONTJE LAGER EN KUNT U

NU PROFITEREN VAN

TIJDELIJK VOORDEEL
DUS LEG UW OOR TE LUISTEREN IN ONZE ZAAK.

ESSEMTIO

Modecentrum

Dorpsstraat 22 - Ruurlo - Tel. (05735) 14 38

THE NEW SPRING / SUMMER COLLECTION 1992

MOTOR VERZEKEREN?
PRAAT EERST EENS MET ONS!

Als u ergens de vruchten van kunt pluk-
ken, dan is het wel van de motorverzeke-
ring van Univé. Maar waarom zou u ons
geloven? Vergelijk zelf onze premie maar
eens met die van uw eigen verzekering.

Of nog beter: vraag een vrijblijvende
offerte aan. Vandaag nog!

VOOKHKKUWN T A R I K V K N MOTOKKN
NIEUWWAARDE

oorspronkelijke
catalogus waarde

ƒ j^

^^Hƒ V.ooo!^

./ ' l > . 0 < > < ) .

ƒ l l . ( M K ) .

WA.
im-l ? ( ) ' ,
no-claira

ƒ60,

ƒ 66,-

ƒ72,-

NV.A.+
BEP. CASCO

met 70'',
nii-daim

ƒ 82,50

ƒ M7.50

ƒ 112.50

ƒ78,- ƒ 1 27,50
/ i . uxx ) . ƒ84,
ƒ IS.OOtA ƒ90,

ƒ 142.50

ƒ 157,50

AI. I . -RISKS
nui
no-daim

.f 292.50

ƒ313,50
ƒ 3 <4.50
ƒ .^55,50

ƒ 376,50
ƒ 197.50

De A1 t a r i even s:elilen
voorde \oljiemle

gebieden:

( i i ' o n i i u i e i i , Friesland,
Drenlhe. O v e r i j s s e l .
I- ' levoland. Noord
Holland-Noord.
( l e lde r l and (exel .
Arnhem, Ni jmegen
e. o.i . doeree
Oveiflakkee. /eeland.
Nixi rd-Hrahanl Wesi.

Onder nieuwwaarde wordt verslaan de oorspronkelijke nieuwwaarde van

de motor, afleveringskosten en meeverzekerde accessoires.
De W. A. + beperkt casco vcr/ckering dekt naast de W.A. schaden o.a.

schade die wordt veroor/aakt door brand, diefstal, joyriding, hotsing met

loslopende dieren, storm en hagel.
De vermelde premies / i jn exclusief assuranticbelastmg en poliskosten.

BOVENDIKN:
• Bonusbescherming: u raakt uw korting niet Vomaar' kwi j t

• ( ïrat is hulpdienst

TTNIVFV^X VERZEKERINGEN l J

UNIVE. DAAR PLUKT U I)K VRUCHTEN VAN!

Ik hen heel benieuwd ol l'imc mijn
motor inderdaad goedkoper kan ver/ekeren.
~1 Neem contact mei mij op \oor een vrij-
bli jvende afspraak.
~l Stuur mij een vr i jh l i j \emlc offerte op
basis van onderstaande gegevens.

Merk moioi:

Tv pe: Bouwjaar:

Oorspronkelijke nieuvvwaarde:

Bedrag te ver/ekeren accessoires:

Aantal km per jaar:

Aantal jaren schadevri j : Ticdc'

Vervaldatum huidige polis:

Naam: ...

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tclefoomunmiin ;

U kunt deze bon opsturen aan:
O.V.M. Barchem-Ruurlo, Antwoordnr. 3525,
7260 ZX Ruurlo (een postzegel is niet nodig).

, i

Onderlinge Verzekerings
Maatschappij
Barchem-Ruurlo
Kantoor:
Barchemseweg 40, 7261 DD Ruurlo
Telefoon: 05735-1635

Alles onder één dak bij

fons Jansen
installatiebedrijf

Burg.
GalleestraatGO
7251 ECVorden
Telefoon
05752-2637

125 JAAR

VOOR MENSEN
DOOR MENSEN

Buurtvereniging Broek en
Omstreken

te Ruurlo

De INSCHRIJVING van de plaatselijke deelne-
mers voor de autocross op zondag 21 juni is op
dinsdagavond 2 juni a.s. bij café Mentink vanaf
kwart voor 8.

Maximaal 60 deelnemers. Vol is vol.

Wilt u dit jaar uw woning of bedrijfspand nog
geschilderd hebben ?
Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT

sch dersbedr,
7250 AA VORDEN - Postbus 37 - het Hoge 3
B.g.g. Telefoon 05752-2039
Filiaal Zutphen: Telefoon 05750-19789

V4N
DEft

Leo Westerhof: Telefoon 05752-1208

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

ROOMBOTER
APPELFLAPPEN

met kaneel, suiker en verse appels

DIT WEEKEND:

4 halen en de 5e QfQÜS

t winkeltje in vers brood en banket

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

/s uw drukwerk vakwerk geworden
dan komt 't van Weevers u/t Vorden

•^^••I^H^^^MH^B^^H^BHHî ^M

Onze spaartip
voor mei

Top Vast Spaarrekening

2 jaar vast
* Minimum inleg ƒ 1000,-; maximum inleg ƒ 500.000,-

* Alleen in de maand mei ^^

Centrale Volksbank ICVB
^sf ^Een beetje dichter bij ü.

U bent van harte welkom

VORDEN:
Zuivelhof 11 - Tel. 05752-3649



CONTACT TWEEDE BLAD
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND/KRANENBURG

Woensdag 27 mei 1992
54e jaargang nr. 9

Jï'r'EMEENTEftULLETINlfORDEN Hoofdprijs VOOr
vEvr xj Marieke van Solderen

• Telefoon gemeente: 05752-7474.
• Telefax gemeente: 05752-7444.
• Het gemeentehuis is open van
maandag tot en met vrijdagvan
8.00 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 uuren
volgens afspraak.

Wethouder W. M. Voortman:
donderdagmorgen vanaf l L 00 uur
volgens afspraak.

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

J*NoODVERBINDING
OVER MINI-ROTON-

DE IN AANLEG
TIJDENS WEEKEINDE

HEMELVAART
In het weekeinde van Hemelvaart /al
l ie t dorp voor het verkeer vanaf
Ruurlo bereikbaar y.ijn. Dit wordt
mogelijk gemaakt dooreen noodver-
bindino, aan te leggen. Na het week-
einde /al de/e noodverbinding weer
verdwijnen.
Doordat de wei k/aamheden van de
nutsbedr i jven langer duurden dan
gepland, duurt het enkele weken lan-
ger voordat de rotonde door het ver-
keer in gebruik kan worden geno-
men, ( ie t racht wordt om in de week
van 15 tot en mei 1 ( . ) j u n i de werk-
y.aamheden klaar Ie hebben.

!• OPHEFFEN GEDEEL-
TE TROTTOIR

Burgemeester en wethouders /ijn
van plan om een gedeelte trottoir
langs de parallelweg Horsterkamp
aan de ga/on/ij de tussen de Beatrix-
laan en de Alexanderlaan op te bre-
ken. Het is gebleken dat het betref-
fende gedeelte1 t ro t to i r niet of nauwe-
lijks wordt gebruikt. Ieder jaar wordt
di t t ro t to i r echter wel bespoten om
onkruid en algen te weren. Opbre-
ken van dit t r o t t o i r past in het beleid
van Vorden om minder onkruidbe-
strijdingsmiddelen te gaan gebrui-
ken.
'l en gevolge van de reconstructie van
de I lorsterkamp moet ook het ga/on
langs de Horsterkamp worden gere-
construeerd. Het betreffende gedeel-
te trottoir wordt in de/e reconst nu t ie
meegenomen en /al worden inge-
zaaid.

&

Stel, het is je eigen vd.
N E D E R L A N D S E
BRANDWONDEN
S T I C H T I N G

GIRO 202122; BANK 70.70.70.643

l a Dart:
iJMOOI MEEGENOMEN

ER VISIE LEGGING
ONÏWERP-BESTEM-

MINGSPLAN 'VORDEN
WEST EN ZUID'

Per l j u n i aanstaande ligt het ont-
wei p-bestemmingsplan 'Vorden
West en /uid' ter in/.age. Voor alle
duidelijkheid verwij/en wij u naar het
onderstaande kaartje waarop de wij-
ken /ijn aangegeven die het betref-
fen.

OUW-
VERGUNNINGEN

Op 19 mei jongstleden hebben bur-
gemeester en wethouders bouwver-
gunning verleend aan:

— de heer J.A. Laughton, Wilhelmi-
nalaan '24 te Vorden, voor het
bouwen van een garage op het
perceel Wilhelminalaan 24 te Vor-
den;

-de heer J.H.M Eckhardt, Wilhel-
minalaan 4 te Vorden, voor het
bouwen van een serre op het per-
ceel Wilhelminalaan 4 te Vorden;

— de heer H. Knoei, Burgemeester
Galleestraat 28 te Vorden, voor
het bouwen van een serre op het
perceel Burgemeester Gallee-
straat 2H te Vorden;

— de heer M. Rouwen, het Heijink
11 te Vorden, voor het bouwen
van een bergin'g op het perceel
het H e i j i n k l l te Vorden;

— de heer G.J.R. Berendsen,Juliana-
laan 5 te Vorden, voor het slopen
van een schuur en het bouwen
van een garage/berging op het
perceel J ulianalaan 5 te Vorden;

de heer H.Wesselink, Eikenlaan
23 te Vorden, voor het verbouwen
van een boerderij ophet perceel
Kikenlaan 23 te Vorden.

Ingevolge het bepaalde in de Wet Ad-
minis t ra t ieve rechtspraak overheids-
beschikkingen kan binnen dertig da-
gen na he^ei lenen van de vergun-
ning bij •^college van burgemees-
teren wethouders een bezwaarschrift
worden ingediend.

ÏENTEHUIS GE-
SLOTEN OP VRIJDAG

29 MEI
Op vrijdag 29 mei, de dag na l leinel-
vaart, is het gemeentehuis gesloten.

BRINKERHOF 1973 NH 1
vastgesteld: 3 mei 1973 nr 18
beslissing G S: 14 januari 1974
nr. 8250/1027/3306

BRINKERHOF 1973 NR 2
vastgesteld: 17 juli nr 4
beslissing Q.S.: 14 maart 1974
nr. 10259/1028-3306

VORDEN ZUID 1974 NR. 1
vastgesteld:
beslissing G.S.:

VOHDEN 1975
vastgesteld: 29 juni 1976 nr. 17
beslissing G.S.: 12 oktober 1977
nr. 15121/534-RO-106
KB 29 mei 1981 nr 24

MOETINKHOF 1980 NR. 1
vastgesteld: 2 september 1982
beslissing G.S.: 24 december 1982
nr. RO 3252/5-ROV/G5208

VORDEN 1975/1984 NR.1
vastgesteld: 25 september 1984
beslissing G.S.: 2aphM985;
nr. RO85.127/5-ROV/G5208

Donderdag was de grote dag voor Marieke van Bolderen. Ze kreeg nl. officieel de hoofdprijs
overhandigd die zij had gewonnen vanwege de mooiste slagzin die zij gemaakt had in een wedstrijd
welke was uitgeschreven door de Wigwam organisatie van 'Toy Partners B.V.'
De p r i j s bestond ui t een v l i e g t i c k e t
ter waarde van f 5000.-. De firma Sue-
ters uit Volden die bij de- VVigwam-
organisatie is aangesloten had vorig
jaar een kalender uitgegeven met
daarin verschillende wedstrijden. Uit
de plm. 3000 in/endingei^Lwam Ma-
rieke van Bolderen als c^Bc uit de

bus. Haar slag/in luidde: 'Ik ga naar
Disneyland en neem in mijn koffer
mee, in het v l i eg tu ig moet ik plots
naai de- V V . ( ' , . , er is er één op de hoek
als ik terug kom krijg ik een koek.
K i n d e l i j k komt het vliegtuig aan, nu
kunnen we naar b innen gaan'.
Mar iekc kreeg de pi i j s overhandigd

door Peter Brouwer, de- manager van
Wigwam. Tevens kreeg /e nog een
cassetterecorder/-radio cadeau. Ook
haar broer Hans werd niet vergeten,
hij kreeg een groot \valerpis tool . De
prijsuitreiking vond plaats bij de la.
Sueters, waar tevens voor ccn feeste-
l i j k drankje werd ge/oigd.

Amnesty
International
Op maandagavond l j u n i is ei gele-
genheid om brieven te schrijven voor
mensen die gevangen /itten of be-
dreigd worden, gedood /ijn of ver-
dwenen y.ijn, omwille van het u i ten
van hun vreed/ame overtuiging, of
omdat / i j door hun huidskleur, sek-
se, afkomst, taal, geloof of anderszins
behoren tot een bepaalde groep.

De voorbeeldbrieven liggen klaar om
overgeschreven te worden. De
schrijfavond is in het Dorpscentrum.

Men /al dit jaar niet op de braderie
staan met de kraam. In plaats daar-
van staat men op vrijdag 26 juni en
'J K augus tus op de weekmark t . Maan-
dag 7 september is de eerste schrijf-
avond na de vakan t i e weer in het
Dorpscentrum.

Waarom is er <>f> aarde loeli zo veel leed?
Is deze wereld dan eeht zo wreed'?
Kunnen mensen niet gewoon niet elkaar
omgaan ?
Moe/en ze elkaar naar hel leven staan ?
Als er even niemand o/i lel,
wordt wet r iemand gevangen gezet.
Hestaan er nog wel echte mensen,
die elkaar het heste wensen ?
Mensen hehhen torh ooi; rechten!
l'.n daar moeten we voor vechten!
Door resfiecl en samenwerking alleen,
is er vrijheid voor iedereen.

(Ken gedicht van Lysander Kraay uit
'... en na l fouten ben je af . . . ' )

VRIJDAG 29 MEI
IS ONS BEDRIJF

GESLOTEN
DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

RECEPT
V N D W K

S L A G E R IJ

Saté

SPORT- nieuws

P. V. Vorden
Leden van de l'.V. Vorden hebben
deelgenomen aan een wedvlucht
vanaf Ktampes over een a f s t a n d van
.">(W ki lometer . De pi i j /en werden ge-
wonnen dooi: (. . Oldenhave l, .'i, < > :
Comb. BiTigoeman L', (i; 11 .A . Kvkel-
kamp 1; (.. en H. Boesveld f>; J. F.u-
l i n k C » ; B. de Bens 7.

Tevens werd deelgenomen aan een
wedvhieht vanaf S t . ( i h r i s t l a i n I l a n n
over 'J')M km. Prijswinnaars: ( • . en H.
Boesveld 1. l, IK 11. S tokk ink 2. .">; C.
B r u i n s m a f). (S, * l : 11. A. F.vkelkani |> 7;
J . K u l i n k K ) .

U heeft nodig voor 4 personen:
500 gram hamlappen of procureurlappen
4 sjalotjes en/of 2 dunne
preien
2 fijngewreven teentjes
knoflook
2 gemalen kemiries
(noot)
Vz theelepel laos
Vz theelepel kurkuma
(gcelwortel, specerij,
koenjit)
Vz theelepel
gemberpoeder (djahé)
Vz eetlepcl koriander (ketoembar)
2 eetlepels hete maïsolie
1 ectlepel tamarindemoes (peulvrucht)
4 eetlepels ketjap
2 theelepels Javaanse bruine suiker (goela
djawa)
2 citroengrasstcngels (sereh, gedroogd gras,
specerij)
2 djeroek-poeroetblaadjes (blad van
citroenboom)
2 deciliter santen (kokosnat)
4 eetlepels slaolie vermengd met wat
sambal en trasi
paksoi en taugé

Het varkensvlees in stukjes snijden. De
sjalotjes en/of prei snipperen en vermengen
met de knoflook, kemirie, laos, kurkuma,
gemberpoeder, koriander en komijnpoeder

V L O G M A N

en in mixer tot moes maken en in 4 eetlepels
hete maïsolie f rui ten /.onder dat het mengsel

van kleur verandert. Dan
de tamarindemoes,
ketjap, Javaanse bruine
suiker, citroengrassten-

TJ gels, djeroek-poeroet-
L Cl J blaadjes en santen toe-

voegen en onder voort-
durend roeren het
mengsel laten inkoken
tot een dikke saus. Laat
de saus afkoken en laat

het vlees minstens 4 uur afgedekt met
aluminiumfolie in de koelkast marineren.
Verhit de olie tot er een l ichte damp afkomt
en bak de blokjes vlees rondom bruin. Hak
niet meer blokjes tegelijk als er op de bodem
van de pan passen. Schenk de marinade bij
het vlees en stoot het vlees (hamlappen in 15-
20 minuten, procureurlappen 20-25 minuten)
gaar. Voeg 5 minuten voor het einde de
paksoi toe en op het laatste moment de
taugé. Serveer met r i j s t .

Voedingswaarde per portie
Energie: ± 1835 kj (440 kcal)
Eiwit: 29 gram
Vet: 33 gram
Koolhydraten: 7 gram

Voorbereidingstijd: ca. 45 minuten



S.V. RATTI HULDIGT HAAR KAMPIOENEN

EETCAFE - BAR - REST. • ZAAL

'De s.v. Ratti timmert aan de weg', of's.v. Ratti in beweging', dat mag je als bestuur wel stellen als 5 teams binnen dezelfde vereniging
kampioen worden, met daarnaast ook nog het pupillenteam E als herfst-kampioen. Dat we als bestuur met dit succes bijzonder blij
zijn, spreekt voor zich.
Dr volgende teams fe l ic i te ren we met het behaalde succes : Herenteam /ater-
dag l , Heienteam /aterdag 2, Damesteam l ,Juniorenteam B I , Meisjesjeugd-
team PJ en de hei Istkampioen Pupil len El.
Daarnaas t w i l l en we u ook eens k e n n i s l a t en maken met on/c- jeugdleiders.
De/i' mensen, die n i m m e r op de1 voorgrond treden, maai 'waaraan we toch een
groot di-el van d i t succes te danken hebben, w i l l e n we ook hierbij eens in het
/.onnet je /.ellen.
De s.v. R a t l i is een bloeiende vereniging: het heelt momenteel 2f>0 leden mei
1 1 spelende- teams, waaivan ( > senioren-, 2 dames-, '2 junioren- en l pupillen-
teams.

OIe Herberg"^
Huldiging
Door het grote- aanbod van kampioenen is besloten tot een hu ld ig ing van alle
teams te /amen. De/e /al p laa t sv inden op 27 j u n i in café-rest. 'de l lei berg' en
/.al voorafgegaan worden door een feestelijke in tocht van de teams in Vorden
met begeleiding van het fanfarecorps 'Sursum Corda' en haar majorettes. De
karavaan komende van de Kranenburg, /al /ie h als optocht opstellen ter hoog-
te \ a n schildersbedrijf A. Peters, voorheen gevestigd de- la. l 'ilenveerd, gele-
gen aan de Ruurloseweg.

l i e t bes tuur van s.v. R a l t i is /eer ingenomen met de behaalde resultaten. Ken
resu l taa t dat is verkregen dooreen combinat ie van factoren, /oals een goede
s t ruc tuur en organisat ie b innen de vereniging, een uitstekende begeleiding
van de e l f t a l l en en /eer /eker niet op / i j n minst de tomelo/e in/el van beide
hoofdtrainers.

Jeugd
Om de resul ta ten bij de senioren te cont inueren moet vooral aan en met de
jeugd gewerkt worden. De- jeugd (dal tot op heden een goede begeleiding
geniet van /owel de- dames- als de herenhoofdtrainer) /al nu nog meer aan-
dacht vragen. Naast het vele werk dat ons team van jonge enthousiaste jeugd-
leiders reeds in de/e jeugd steekt, /al er nog meer t i j d , geld en intensievere
t r a i n i n g nodig / i j n om een naadlo/e aansluit ing naar senioren te verkrijgen.
De huidige hooldtrainers /uilen de- handen vol krijgen om hun selecties naar
een nog hoger p lan te brengen, vandaar dat s.v. Ra t l i naarstig op zoek is naar
een goede jeugdtra iner .

Toekomstplannen
Het naar een hoger plan brengen houdt in: het bewerkstelligen van een over-
gang van de- afdelingsklasse naar de KNVB, voor wal de Heren /aterdag l
betref t . Voor de- Dames, u i t komend in de- hoofdklasse, ligt als eerste u i tdag ing
het doorkomen van de- voorronden teneinde promotie- t e - bereiken.

H(ilti2(i/(l. zaterdag

Dorpsstraat 10 - Vorden - telefoon 05752-2243

FACILITEITEN

eetcafé-bar
voor een drankje of snelle hap

restaurant
ca. 60 personen

grote feestzaal
te gebruiken voor groepen van

50 tot ca. 350 personen

terras
ca. 80 personen
aparte biljartzaal

IMPORT EXPORT
Foliën voor land- en tuinbouw

wegen en bouwsector

P.V.C, buizen ^

Vijvers en bassins

Kuilbeschermkleden
Schoolstraat, Vorden

Tel. 05752-3354-2070

Schoenaker
Café - restaurant

Direct gelegen aan de weg Vorden-Ruurlo in het plaatsje
Kranenburg (t.o. de kerk) in een bosrijke omgeving te midden
van het 8 kastelen gebied.

Voor elk gezelschap
een sfeervolle zaal

D JACHTKAMER35oers

D MEDLERZAALsopers

O KRANENBURGZAAL 200 pers
Tel. 05752-6614 - Ruurloseweg 64
7251 LV VORDEN (Kranenburg)

Kies ontspanning
die bij je past.

ZüverenKruisVerzekeringen
Sponsor van verschillende sportclubs en evenementen.

Regiokantoor Zutphen, Marspoortstraat 5 - 1 1 ,
7201 JA Zutphen. Telefoon: 05750 -10771

Structuur

/.o; i Is al rcrdiT opgemerkt, schrijven \\v l u-I succes mede toe ; iau de organisa-
tie en s t r u c t u u r b innen de vereniging. Ken s t r u c t u u r , waar in al eerder is geko-
/en voor een sterke /aterdag-selcktie, wat dan nu heelt geresulteerd in een
dubbel kampioenschap van /owel /alerdag l als /aterdag 2. Min o(' meer
gelijktijdig werd een hoofdtrainer voor de dames aangesteld waaivan l ie t eei
ste team toen een kampioenschap en promotie1 naai de hoofdklasse achter de
rug had. Consolidatie van het team in de hoofdklasse was toen een eerste
vereiste; nu mogen we het /elfde team begroeten als kampioen in de/elldc
afdeling.

Sponsoring
In de huid ige s t r u c t u u r mag men /eker de sponsoring n ie t vergeten. In de
hedendaagse sport is sponsoring niet meer weg te denken, is hel /e l l s een
middel geworden om investeringen mogel i jk te maken, of om in vele g e x a l l e n
begrotingen sluitend Ie kr i jgen .
Wij bedanken hierbij dan ook onze sponsoren die dit sportieve succes mede
mogelijk hebben gemaakt. In het bijzonder willen we diegenen bedanken,
die een directe steun aan onze kampioensteams hebben gegeven, te weten:
Atimica plastic's, Zilverenkruis verzekeringen, Eetcafé-bar-rest. 'de Her-
berg' en Gasterij 'Schoenaker'.

Organisatie
Terugkomend op de organisat ie , b innen de vereniging is nogal hel een en
ander veranderd, /.o is begonnen met op/e t tcn van een organisat ieschema,
waarin elk bestuursl id /ijn plaats kreeg met het daa rb i j behorende s t u k j e
verantwoordelijkheid. Naast bestaande, /oals A k t i \ i l e i l e i H ommissic , 'l'oer-
nookommissie en Jeugdcommissie werd het a a n t a l commissie'* uitgebreid
met een Adviescommissie R a l t i , een Terrein- en een Kant inecommiss ie . K ik
der c ommissie's heeft haar eigen budget en spreekbuis in het bestuur, /.o
maakt ook iedere commissie van elke vergadering haai eigen verslaglegging-
en s t u u r t de/e naar het bestuur .
l)i- k a n t i n e ' wordt nu (in tegenste l l ing tol vroeger) gerund dooide leden /elf.
wal resulteerde in een wat grotere f inanc ië le armslag, /odal nu bijv. een jeugd-
trainer aangetrokken kan worden.

Bes tuur s.v. Ra t t i ,
Jan 11. l lai mscn, v<«>r / i t t e r .

S.V. RATTI VOLOP IN BEWEGING

Wilt u ook lid zijn van zo'n vereniging, neem dan contact op
met ons secretariaat. Adres:

s.v. Ratti p/a dhr. M. Bekman
Horsterkamp 13, 7251 AZ Vorden.

Wist U, dat s. v.
Ratti een heren en
dames zaterdag-
en zondag-
afdeling heeft!!!

„RA TT/ VOLOP IN BEWEGING"

A li'isjcs jeugd tt'dni l:2

Jeugdleiders.v. Rail/



S. V. RATO HULDIGT HAAR
KAMPIOENEN

Ratti l afd. zaterdag

Uw briefpapier
komt overal...

Hoc zal de indruk van uw drukwerk zijn?
Uw zaak zal ernaar beoordeeld worden.
Mogen wij het maken?
Dan zal het 'gezien zijn' als het gezien wordt.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 0.5752-1010 - TELEFAX 05752-1086 CERTIFICAATHOUDER

Alle maten SIERKAARSEN
met eigen opschrift

welke wij voor u verzorgen bij de

"SPANNEVOGEL"
de zaak met eenvoudige,

betaalbare tot zeer luxe KADO'S

Tevens vele soorten en maten
fotolijsten en wissellijsten

P.S. Wij staan ook op de BRADERIE

met LP's - MC's - CD's - Singles
en POSTERS

Graag tot ziens in

PANNEVOGEL
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruudosoweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

Bus bestellen?
Harren bellen!
Busgrootte: 9, 20, 40, 50, 54,
58 en 63 personen.

Havi voorheen GTW-reizen

J.L HARREN
Tel. 05758-1334

GEMEENTE
VORDEN

De burgemeester van Vorden maakt bekend dat met
ingang van maandag 1 juni 1992, gedurende een
maand, voor een ieder ter gemeente-secretarie, afd.
ruimtelijke ordening (Koetshuis), ter inzage ligt het ont-
werp-bestemmingsplan 'Vorden Westen Zuid 1992'.

Genoemd plan heeft betrekking op globaal de volgen-
de wijken:
— Zuid (inclusief drukkerij Weevers, de Wehme gara-

ge Groot Jebbink en uitbreiding van de Nedac Sor-
bo);

— Brinkerhof;
— Hoetinkhof;
— Addinkhof;
— het Molenplan, alsmede de bebouwing tussen de

Schoolstraat en de Dr. C. Lulofsweg, alsmede een
beperkt gedeelte ten zuiden van het Hoge;

— plan de Boonk, voorzover gelegen tussen de
Boonk en de Mispelkampdijk.

Gedurende bovengenoemde termijn van een maand
kan een iederzijn eventuele bezwaren tegen dit plan
(schriftelijk) kenbaar maken aan de Gemeenteraad
van Vorden, Postbus 9001, 7250 HA VORDEN

Vorden, 27 mei 1992.
De burgemeester voornoemd,
E.J.C. Kamerling.

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethhouders maken bekend dat ge-
deputeerde staten van Gelderland bij besluit van 23
januari 1992 bericht van ontvangst hebben gedaan
van de 1e wijzigingsverordening van de Beheersver-
ordening begraafplaatsen, vastgesteld bij raadsbe-
sluit d.d. 16 december 1991.

Deze verordening ligt vanaf heden gedurende een ter-
mijn van drie maanden voor eenieder ter secretarie,
afdeling Algemene Zaken ter inzage en is tegen beta-
ling der kosten algemeen verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging.

Vorden, 27 mei 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Zoveel goeds
in één brood:

Roage
enffrwe,
Lijnzaad,

Zonnebloem-
pitten,

gebroken Soja
en Sesamzaad

t winkeltje in brood en banket

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

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„G L l M M O" Vinkenstraat 12, Görssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

GEMEENTE
VORDEN
HINDERWET

terinzageleggingontwerp-beschikking
(art 24,lid 2, Wet ABM)

Op de secretarie van de gemeente Vorden (afd. Ruim-
telijke Ordening - Koetshuis) ligt vanaf 01 -06-1992 op
werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op de woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, alsmede op de
maandagavonden in het Dorpscentrum te Vorden van
18.00 tot 21.00 uur ter inzage een ontwerp-beschik-
king met bijlagen van:
1. W.L Winkel, Almenseweg 33, 7251 HN Vorden,

adres inrichting Almenseweg 33 te Vorden.
2. DJ. Norde, Ruurloseweg 48, 7251 LM Vorden,

adres inrichting Ruurloseweg 48 te Vorden.
3. A.G. Gotink, Lankampweg 2, 7251 PM Vorden,

adres inrichting Lankampweg 2 en 4 te Vorden.
4. G. Hendriksen, Wiersserbroekweg 3, 7251 LG Vor-

den, adres inrichting Wiersserbroekweg 3 te Vor-
den.

5. J. van Ark, Wildenborchseweg 19, 7251 KB Vor-
den, adres inrichting Wildenborchseweg 16 en 19
te Vorden.

6. H.W. Besseling, Koekoekstraat 1, 7233 PB Vierak-
ker, adres inrichting Koekoekstraat 1 en 3 te Vier-
akker.

7. W.M. Hissink, Rietgerweg 3, 7251 HD Vorden,
adres inrichting Rietgerweg 3 te Vorden.

Nr's. 1 t/m 5 betreffen nieuwe, de gehele inrichting
omvattende vergunningen voor een agrarisch bedrijf.
Nr. 6 betreft een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning voor een landbouwmechanisatie-
bedrijf.
Nr. 7 betreft een vergunning tot het oprichten of in
werking hebben van een loon- en transportbedrijf.

De strekking van het ontwerp van de beschikking luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met de in het
gebied waar de inrichting is gelegen te verwachten
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ge-
vaar, schade of hinder buiten die inrichting, is het ont-
werp van de vergunning opgesteld onder de voor dat
soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften ter voor-
koming of beperking van gevaar, schade of hinder.

Gemotiveerde bezwaren tegen de ontwerp-beschik-
king kunnen SCHRIFTELIJK worden ingebracht door
de aanvrager en degenen die reeds schriftelijk of
mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen het ver-
zoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwij-
ze niet (tijdig) in staat zijn geweest. De bezwaarschrif-
ten moeten bij het gemeentebestuur worden inge-
diend voor 15 juni 1992. Indien men dat wenst worden
de persoonlijke gegevens van degene die een be-
zwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek
daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd met het be-
zwaarschrift bij het gemeentebestuur worden inge-
diend.

Datum: 12 mei 1992.
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
Mr A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

Burg. Galleestraat 67, 7251 EA Vorden. Telefoon 05752-2532

wm. NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CARROSSERIEBEDRIJF

Steenslagschade?
Bespaar f 300,- eigen risico

Steenslagschade kan meestal worden
hersteld. Eerst NOVUS bellen. Wellicht
houdt U zo f 300,- eigen risico op zak.

NOVUS repareert gratis uw voorruit bij u
voor de deur, indien u WA + of All-Risk
verzekerd bent.

Niet voor niets staan ALLE
verzekeringsmaatschappijen achter de
NOVUS-methode.

Bel nu de NOVUS-servicecentrale in uw
rayon of vraag uw verzekeringsadviseur.

novus
o 05750-42287

VLEESBEDRIJF
„DEHUIKERT"

Voor folder en informatie:
ir 05739-1202 (fam. Sasse)

TECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF VORDEN

SLAGMAN
TELEFOON 05752-3618/1511 BGG 08347-81366



7 INTERNATIONALE SORBO JEUGDVOETBALTOERNOOI
voorC-teams 30-31 mei

DEELNEMERS: AJAX • FEYENOORD •
RSC ANDERLECHT • HERTHA BSC

Terrein: Gem. Sportpark SV Soefi te Wichmond
aanvang: zaterdag en zondag om 10.00 uur

• DE GRAAFSCHAP • SELECTIETEAM GEM. VORDEN
KNVB SELECTIETEAM (Afd.Gelderland) • WILLEM II

De kaarten ligt kloar bie:

* Jeugdsoos Flophouse, Toldiek
* Café,,DenBremer", Toldiek

* Slager Aalderink, Toldiek
* Café Sesink, Boak

* Café ,,De Engel", Steend'ren
* Café,,De Zwaan", Hengelt

Weas d'r moar raps bie, want 't koffieconcert is al uutverkocht.

mode voor
het héle gezin

WINTERSWIJK - WIERDEN - VORDEN

- DIDAM -TERBORG - LICHTENVOORDE
w ^^

fashion uttittermotfe

UNIPIQUE POLOSHIRT
Maten 92 t/m 176

Tuunteprijs ƒ 12,50

ALLEEN

DEZE WEEK

2-DELIC
MEISJES SET JE

Blouse met bijpassend

gebloemd rokje. Maten 92-128

Tuunteprijs ƒ 37,50

ALLEEN DEZE WEEK

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^^ l̂SÉi&

JONGENS
DESSIN BLOUSES
Ruime sortering maten 92-164,

Tuunteprijs vanaf ƒ 19,95

ALLEEN DEZE WEEK

VANAF

LOOP EVEN BINNEN WANT HET
LOONT WEER DE MOEITE

KINDER
JOGGINGPAK
met leuke simpson opdruk

Maten 80 t/m 110

Tuunteprijs ƒ 29,95

ALLEEN DEZE WEEK

fcft";

b;

f.; f**
"•TM:

T FT

NU IN UW REGIO
Vanaf heden iedere maandag t/m

vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur

magazijnverkoop van

SCHOONMAAKARTIKELEN
en

HORECABENODIGDHEDEN
Het inkoopcentrum voor:

grootverbruik

handel

industrie

HANDELSONDERNEMING

WELGRAVEN
Schoolstraat 6 VORDEN Tel. 05752-2154 Fax 3871

GEEN VERKOOP AAN PARTICULIEREN

SLAAPZAKKEN
met kleine sdjP>nheidsfoutjes,

prachtige dessins, /\/\ ^/\29.50NU reeds vanaf

bij de kerk

PANNIÏVOGE
MEUBEL- EN TAPIJTENHUIS

Ruurloseweg 2 Hengelo Gld. Tel. 05753-1484

WELKE SCHOLIEREN WILLEN IN HUN

VAKANTIE WERKEN IN DE PRODUKTIE

BIJ AVIKO?

m/v

Ons assortiment van méér dan 20 verschillende
aardappeldelicatessen wordt door miljoenen
fijnproevers gewaardeerd. Wil jij daar een bijdrage aan
leveren?
Haal dan snel een aanmeldingsformulier bij de receptie
van ons kantoor.
Voorwaarde is dat je in de periode na 27 juli beschikbaar
bent, minstens 18 jaar bent en geen problemen hebt met
het minimaal 4 aaneengesloten weken werken in een
3-ploegendienst.

De hoogte van je beloning op basis van een 40-urige
werkweek in een 3-ploegendienst, incl. uitbetaling
vakantiedagen en vakantietoeslag is als volgt:

Leeftijd Netto per week

18 jaar
19 jaar
20 jaar
21 jaar
22 jaar
23 jaar

f 246,60
f 279,08
f 319,96
f 369,24
f 417,00
f 474,21

Aan bovengenoemde opgave kunnen géén rechten worden ontleend!

Naast dit bovengenoemd salaris kennen we de volgende
toeslagen:
— Opkomst zondagavond tot maandagochtend 05.00 uur,
toeslag 100%.

— Vrijdagnacht 23.00 uur tot zaterdagochtend 07.00 uur,
toeslag 75%.

— Overuren, alle uren boven de 8 uur per dag, toeslag
50%.

AVIKO BV Dr. A. Ariënsstraat 28

7221 CD Steenderen

BANDEN -ACCU - UITLAATCENTRUM

BENNIE WENTING
(HENGELOGId.)

De goedkoopste van Nederland in alle merken en maten

Vraag prijsopgave: tel. 05753-1256

Maar ook vaatwassers, droogtrommels, alles op het gebied
van beeld en geluid en klein huishoudelijke apparatuur tot
en met schotelantennes aan toe. Een kompleet assortiment
van de beste merken. In onze winkels staat service hoog in
het vaandel geschreven. Onze eigen reparatie afdeling
speelt een belangrijke rol om optimale service te verlenen.
Verkoop, plaatsing en reparatie: alles onder één dak.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEMHAVE
• Baakseweg 11 WICHMOND 05754 17551 Laarstraat 61 ZUTPHEN 05750 18383

• W. Sluyterweg 7 HAARLO 05456 -1344

DEMONSTRATIE
WERKTUIGEN
VOEDERWINNING

Op dinsdag 2 juni a.s. vindt op het

bedrijf van de familie R.G. Mennink,

Galgengoorweg 19 te Vorden een

demonstratie plaats met

verschillende werktuigen voor de

voederwinning.

Wij zullen aandacht besteden aan

het afstellen van deze machines.

Aanvang: 13.30 uur.

Joh. Saaitin k,

DLV-team Doetinchem.

DONDERDAG 28 MEI
in Aa aiotc

in de arote

KCH ie die zaad
§1 r*T^T7I

DISCO VERVOER
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Eervolle vierde plaats

Tijdens de l ande l i jk gehouden voorrondes Na t iona le GrafïQui/ behaalde het team van drukkerij Weevers uit Vorden
een eervolle vierde plaats, / i j plaatste zich voor de volgende ronde- voorjaar l WW, hetgeen u i t e inde l i j k kan leiden tot
deelname aai i de l ande l i jke f inale op de Grafivak 1993 in tle RAI te Amsterdam.
Het team bestaat u i t : Kddy Slokkink, Jan Klein Bi inke, H u u h Meijer , Roei Hui/inga. Captain is Gerhard Weevers.

Drukkerij Weevers ontvangt Theologische
leden Industriële Kring
Op dinsdagavond 19 mei jl. mochten de leden van de Industriële
Kring Vorden en hun dames te gast zijn van drukkerij Weevers.

Door het organiseren van bedrijfsbezoeken beoogt men niet al-
leen de onderlinge contacten te verstevigen, maar vooral ook in-
zicht te krijgen in de bedrijfsactiviteiten van de verschillende le-
den.

vorming
gemeenteleden
Wie /ich graag wil be/innen over ge-
loven in de/e t i j d , wie nader geïnfor-
meerd wil worden over recente ont-
wikkelingen in de theologie en ken-

nis van de bijbel, over geschiedenis
en plaats van de kerk in de samenle-
ving, over pastoraat en diakonaat .
over betekenis en p r a k t i j k van de li-
turgie, wie /ich wil oefenen in de
praktijk van het gemeentewerk, /oals
kringwerk, be/oekwerk of catechese,
die kan terecht bij de kursus 'Theo-
logische vorming van gemeentele-
den'.
De/e kursus wordt op drie plaatsen
in Gelderland gehouden en wel in
Apeldoorn, Harderwijk en Velp. /.e
duurt drie jaar. De kursussen begin-
nen in september.
De verantwoordelijkheid voor de
kursussen berust bij de Provinciale
Kerkvergadering van de Ned. Hen-.
Kerk en de Prov. Synode van de Ge-
rel, kerken in Gelderland of bij de
kerkeraden van de Henormde ge-
meente en Gereformeerde kerk ter
plaatse.
Voor nadere informatie of aanmel-
ding: voor Apeldoorn (kursus op
donderdagavond) tel. ()">r)-'W7:27;
voor Harderwijk (kursus op /ater-
dagmorgen) tel. 05250-2777; voor
Velp (kursus op zaterdagmorgen)
tel. 03430-14574 of 0575()-2C)SC, l .

Rabo/Dash
stratenvolleybal-
toernooi
De volleybalvereniging 'Dash' heeft
een begin gemaakt met het Rabo/
Dash stratenvolleybaltoernooi. In to-
taal hebben zich 54 teams opgege-
ven, die verdeeld /ijn over 13 poules.
In de eerste ronde speelde ieder
team in / i jn poule tenminste drie
keer.
Inmiddels hebben /.ich reeds een
aantal teams voor de imalepoules ge-
plaa t s t . Dat / i j n 'De Spuiters'; 'De fa -
naten'; Van Gelreweg; De Buikschui-
vers; Voornekampers; Al Bundy; (ier-
rit I; Delden I; De Be-Bos: Kranen-
burg; Run tor Run en Vorden IA.

Na een h a r t e l i j k welkom door de
heer en mevrouw Weevers en hun
/oou Gerhard hield de heeiWeevers
een inle iding, waar in hij de algeme-
ne gang van /aken ui teen/c t te . Ver-
volgens werd door de heer Mulder ,
bedri j fs leider van d rukke r i j Weevers,
nader ingegaan op de technische
ontwikkelingen en de voortvarend-
heid, waarmee dit bedr i j f / ich weet te
ontwikkelen tot één van de best
geoutilleerde en kwa l i t a t i e f meest
vooraanstaande grafische1 bedri jven.

Du ide l i j k werd, dal steeds volop aan-
dacht wordt besteed aan nieuwe ont-
wikkelingen, die men vervolgens in
het bedrijf heelt weten toe te passen.

Door een feitelijke rondleiding kon-

den de leden één en ander ook echt
in b e d r i j f / i e n . Diverse medewerkers
van d rukke r i j ' Wee vers waren /o
vriendelijk een deel van hun v r i j e t i j d
op te offeren om aldus in de avond-
uren te laten /ien hoe / i j werken en
met welk enthousiasme de nieuwste
ontwikkelingen in de grafische indu-
str ie door hen worden toegepast.

Na de rondleiding werd er in de kan-
t ine nog lang nagepraat waarna de
voor/ i t ter mr. drs. B.H.J . de Regt van
de I n d u s t r i ë l e Kr ing / . i jn bewonde-
r ing u i t sp rak voor de organisatie en
op/et van dit schitterende bedrijf en
de f a m i l i e Weevers en al hun mede-
werkers h a r t e l i j k dank l e voor de
enorme gastvrijheid die de leden
mochten ontvangen.

KINDENEN TIENERCLUBS GINGEN OP CLUBKA

Zonnige afsluiting van
fantastisch clubseizoen
Mede dankzij het geweldige zomerweer en het grote aantal jonge-
lui dat meeging, zijn de clubkampen afgelopen weekend een ge-
weldig succes geworden. De clubkampen vormden de afsluiting
van het jeugdwerk, uitgaande van de Vordense Hervormd/Gere-
formeerde Jeugdraad. Vrijdagmiddag 22 mei jl. vertrokken 87
personen, kinderen van de basisschool-leeftijd en leiding, naar
kampeerboerderij 'de Baankreis' in Almen; 28 leden en leiding
van de tienerclubs vertrokken naar 'de Blokhut', het gebouw van
scouting Ruurlo.

Wandelen wet natuurmonumenten:

Bloeiende bermen en
hooilanden op Hackfort
Op zaterdagmiddag 30 mei start een wandeling over het landgoed
Hackfort. Vertrekpunt bij de watermolen op het voorplein van
kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8 te Vorden. De excursie
wordt geleid door de heer C. Baars, opzichter van het landgoed
en duurt ongeveer twee uur. Het is aan te raden kleding aan te
passen aan het weer en goede wandelschoenen te dragen.

Watermolen
I Iet landgoed is 7'M) hectare groot en
sinds 1981 in eigendom en beheer
van Natuurmonumenten. Centraal
l i g t het kasteel en de watermolen, die
beide in l'.IS.S werden gerestaureerd.

I Iet landgoed t e l t boxendien ru im 10
boerderijen en woningen. De struc-
t u u r van het k le inscha l ige landschap
wordt bepaald door het lanenpa-
Iroon, de verspreid liggende1 kampen
en bosjes en de boerderijen met rie-
ten daken, hooisc heiven en bakhuis-
jes.

Hooilanden
De wandel ing voert over aan t r ekke l i j -
ke paden dooi' het kasteelbos, langs
de waterkolken en beken, langs wei-
den, hooilanden en akkers en langs
een aantal monumentale boerderij-
en. Dooi dcvc1 enorme- alwisseling in
het landschap is er een grote v a r i a t i e
aan leefgebieden vooi kru iden van
bermen en akkers, voor insecten, am-

tïbiën, /angvogels, roofvogels en ui-
len en /oogdieren.

Klaprozen
Tijdens de wandel ing wordt u ook
het een en ander verteld over het be-
heer dat N a t u u r m o n u m e n t e n voert.
Het oude agrarische landschap
vraagt bijvoorbeeld veel onderhoud
aan kleine landschapselementen als
hou twa l l en , singels en lanen en ber-
men en sloten. Ook het zorgvuldig
beheren van de bossen en gras- en
hooilanden is noodzakelijk.

Op enkele oude1 akkers teel t N a t u u r -
monumenten diverse graansoorten
op milieuvriendelijke w i j / e , /odat
daarin een leest van korenbloemen,
klapro/e-n en andere akkeronki uiden
te 1 /ien is. Nu is het dé t i j d om de
tallo/e geurende en bloeiende krui-
den, akkeronkruiden en grassen te
zien.

Voor nadere1 i n fo rmat i e kan men bel-
len o5752-:«o:^>f of)7.sr>-.s 107.

Het weekend van de kindere lubs was
georganiseerd rond het thema 'Dis-
I K - V World'. Voor dit ene weekend
werd 'de Baankreis' in Almen in C X M I
e - igc ' i i 'Disney World' veranderd. Bij
aankomst in Almen kwam Mickey
Mouse vertellen over de feestelijke
opening van hel pretpark. Om daar-
in te mogen was een 'paspoort' no-
dig, dat ter plekke door de kinderen
werd gemaakt. Tijdens die werk/aam-
1 u-den kwam een 'politiebericht', dat
vertelde dat de1 drie1 /ware1 Jongens
uit Due kstad waren ontsnapt en het
laatst waren gesignaleerd in de- om-
geving van de Baankreis. D i t leverde
natuurlijk enige beroering op.
De volgende dag werd de Disney-vlag
gehesen, waarna de1 leiding tevoor-
schijn kwam als Disney-flguren, /oals
Donald D I K k, Katr ien Due k, oma
Due k, Mickey & Minnie Mouse, Plu-
toen Madame Mikmak.
Kr begon een spel, waarbij de- kinde-
ren bij de1 diverse Disneyf ïguren op-
drachten moe-sten ven-uilen, bijvoor-
beeld schminken, pu/./els oplossen,
touwtrekken, een hindernisbaan en
limonade melken uit een kunstkoe.
Met de/e1 opdrae h t c - n kon men e luka-
le-n verdienen. Die dukaten moesten
doorl iet bosveiA'oerd worden.
Daarin waren e-e l i t e r de- on tsnapte
/.ware Jongens \ e r s eho l e -n , die p ro-
lleerden enkele dukaten te 'stelen'.
Door het warme /omeise we-e-r wer-
den er t i j dens hc- t spel vele liters li-
monade gedronken.
Op /ate-relagavond konden de kinde-
ren ki jke-n naar verscheidene teken-
films van Walt Disney.
De volgende dag was er een spcur-
t o c h t georganiseerd met Disne-v-op-
e l r a e h t e n . De/e speurtoe hl eindigde
met de 'arrestatie' van de /ware Jon-
gens door de c lubkinel ren . waarna
men gerustgesteld aan de m a a l t i j d
kon beginnen. Venolgens was er e-c-n
/ondagse \ i e r i n g onder leiding van
jeugdouderling Dick Brouwer, die

ook nic- t / i j n gi taarde /ang begeleid-
de. Nadat de Disney-vlag weer gestre-
ken was, keerde men per fiets terug
n aar Vorden.

Tienerclubs
De jongelui van de beide- Vordense
tienerclubs hielden hun weekend
rondom het thema 'Samen'. Op al-
lerlei manieren kwam dit thema aan
de orde: samen werken (elkaar ver-
trouwen), samen leven (elkaar res-
pecteren), samen delen (rijken arm)
en op zondagmorgen een viering
rondom 'samen vieren en samen
danken'.
Het thema werd uitgewerkt door
middel van gesprekken, creatief spel,
het lezen van bijbelgedeelten en ge-
dichten en /ang.
Tijdens het weekend was er door en
voor de- jongelui een uitgebreid
sport- en spelprogiamma georgani-
seerd. Dat begon al vrijdag laat, me-t
een nachtelijke dropping. Daarnaast
was e-r een bosspel, waarbij men via
een hindernisbaan en door het ver-
krijgen van bepaalde kaarten moest
proberen een voetbalelftal op te stel-
len. Ook was er een speurtocht naar
Ruurlo uitge/et. Die speurtocht ein-
digde in een 'vossenjacht'; op ver-
schillende plaatsen moe-sten opval-
lend e-n minder opvallend uit/iende
vossen ontmaskerd worden, /oals een
ijs-verkoper, een gla/.enwasser. een
au tomon teu r , e-en rolstoelgebruiker
en een bromfietser. Aan hè1! zwem-
bad van Ruurlo werd wegens het
mooie1 weer eveneens een be/oek ge-
bracht.
Op zaterdagavond werd bij een
kampvuur door e tc 1 c lub leden een
sjiowprejgramma uitgevoerd, waarbij
ook op een komische manier door ele
c luble iding werd teruggekeken op
het afgelopen e lubsei/oen.
Het nieuwe e - l u b s e i / e > e n begint weer
in september a.s.

Komend weekend
internationaal Sorbo
Jeugdvoetbaltoernooi
Zaterdag 30 mei en zondag 31 mei wordt op de velden van de
voetbalvereniging 'Sociï' te Wichmond het zevende internationa-
le Sorbo Jeugdvoetbaltoernooi gehouden. De organisatie hiervan
is in handen van de voetbalclubs Sociï, Vorden en Rat l i.
De algehele leidingvan het toernooi
is in handen van l leuk de Jonge,
daarb i j ter / i jde gestaan door Jan
(iolstein. l 'even s wordt medewerking
verleend dooide p l a a t s e l i j k e mu/ iek-
korpsen 'C.oiu ordia' en 'Sursum
C.orda'. Deelnemende teams /ijn:
Feyenoord, Ajax, Willem II, De
(iraalse hap, het KNVB selekl ie team
afdeling Gelderland, Andérlecht uit
Brussel, Hertha BS(i uit Berlijn en
Vorden seleklieteam.
Zaterdagmorgen /.uilen de teams
/ieh presenteren waarna de volkslie-
deren worden gespeeld. Namens de
direktie van de Neclae Sorbo (iroep
/al mevrouw M. de Jong-N'ijhof daar-
na het toernooi openen.
Het wedstrijdprogramma voor de za-
terdag /iet er als volgt uit: Feyenoord

De ( . r aa f sehap ; Hertha BSC -
Willem I I ; Ajax — selektieteam Vor-

den en Andérlecht - KNVB selektie-
team; Willem II — Kevcnoord en De
( i r aa l s ehap — Hertha BSC; KNVB
selektieteam — Ajax; Vorden selek-
t ie team Andérlecht; I-'eyenoord —
Hertha BSC en Willem II - De
(iraafschap; Ajax — Andérlecht en
K N V B selckt ie team --Vorden selek-
tieteam.

's Avonds staat er voor de deelne-
mende ploegen bij Hotel Bakker een
gezamenlijk diner op het program-
ma, /ondag .Hl mei beginnen de
wedstrijden 's morgens weer. 's Mid-
dags wordt de wedstr i jd om de derde
en vierde plaats gespeeld, waarna
een begin wordt gemaakt met de f i -
nale. De p r i j s u i t r e i k i n g geschiedt
door de heer J. van Dam namens de
direktie van de Nedac Sorbo (iroep.
( / ie ook advertentie).

Wijziging dienstregeling
buurtbus Vierakker/Wichmond
Ingaande l juni a.s. zal de dienstregeling van de buurtbus
ingrijpend veranderen. Enkele belangrijke wijzigingen zijn:
1. De laatste bus naar Zutphen vervalt. 2. De middagrit naar
Vorden vervalt; hiervoor in de plaats een extra rit naar Zut-
phen. 3. De halte v.d. Brink 's morgens naar Vorden vervalt.
De rit naar Vorden vertrekt dan vanaf halte Krijt. 4. Op zater-
dag gaan de ochtendritten vervallen.
De nieuwe dienstregelingen zijn verkrijgbaar in de bus, bij de
RABO-bank Wichmond, bij Garantmarkt Besseling Wich-
mond en bij Fa. Jansen te Vierakker.

Uitslag kleurwedstrijd
In het Paasnummer plaatsten wij i.s.m. Ponypark Slagharen een kleur-
wedstrijd. Knkele- honderden inzendingen kwamen binnen, waarui l ee-n
deskundige jury de volgende prijswinnaars aanwees:

Hoofdprijs
dianenp
iren:

Anke Nieuwenhuis, (ialgengoorweg 7a, Vorden

Een indianenpak met een set van vier toegangsbewijzen voor het Ponypark
Slagharen:

25 Setjes van vier gratis toegangsbewijzen zijn voor:

Ingriel Loman, (ialgengoonve-g 5, Vorden
Kvelien Norde, Almensewe-g 'i l , Vorden
J u d i t h Peters, Brinke-rhol",'iS, Vorden
Mai i j e - ( . u e l d e - , Kerkweide l ,Vorde-i i
Anouk I l uu rneman , I loe t inklmf l 2(J, Vorden
()kke- I leusinkveld. l Iet jebbink f>7, Vorden
Saskia M a k k i n k , I leeghcrhoe-k ( > , Vorden
Niels Li j f logt, Almenseweg l < ) , Vorden
Peter Bartelds, I Ie - t Wiemelink (>!V Vorden
M i r j a m l loe-ksma, (ieurkenweg 2, Vorde-n
Krik Voskamp, Waarleskamp l 7. l Iengelo(ild.
Jolanda Berenpas, Wie-hmondseweg l l a, I lengelodld.
' l o m van der Weijde-n, Bronkhorste-rwe-g l l . Steenderen
MireilleOosterlaken, Bronkhorsterweg l (i, Steenderen
Pat i ie -ia van B ree, Molenkolkweg20, Steenderen
Roelie Bruggink, Asterstraat 29, I Icngele> ('.ld.
Dennis Spijkers, Leeuwencamp l f > . Baak
Laura'l h i j sburg . Polsteeg 8, Bare he-m
Mase ha Schoenaker, ( . ane- l inkp le - in l 2, Ruur lo
Ivo Wopereis, ( i o n s t a n t i j n l a a n 2 l . Ruurlo
Mareo Be-igeiAoe-l, ' t ( i o t i n k - 1 , Ruurlo
RosemarijJacobs, Oranjelaan .T2, Warnsve-ld
Anne Flokstra, Molenstraat l ( > , Warnsvelel
Roy van Leussen, Dorskamp 10, Warnsveld
Lobke van de1 Water, I loe-ll j /e-r 2 l , Warnsvelel

Uitslag kruiswoordpuzzel
1. M i r j a m Meijerman, Nieuwstad l l , Vorde-n /'2 V.'
2. K . J . K e - t t i n k , Beatr ixlaan l 2, Hengelo / '20,-;
:>>. B.R. Ki jkelkamp, 't Stmo l 7. Vorden ƒ /5,-;
1. A. Wuestenenk-ten Have-, Koekoekstraat 2^, Vierakker / 10,-:

f). H . J . D i j k m a n , Me>le -nweg . 'W, Vorden / 10,-;
C). K.B. Mostard.üarsenshof 17, Warnsvelel / 10,-;
7. J . KI. I lekkelder, l lofstraat 22. I le-nge-lo ƒ 10,-;
8. H. Heuvelink, Oude Bore ulose-we-g 10, Warnsveld / 10,-;
«l. ( ; .M. Hi l fe r ink . Van I leeckerenlaan 2, Ruurlo / 10,-;

10. I. Hissink, Ruurloseweg36a, l lengelo / 10,-;

Prijzen zijn vanaf maandag l juni aan ons kantoor, Nieuwstad W t r Vorden,
af te halen.



AGENDA
MEI:
2<> SWOV, Open l a f e l , Wehme
2 ( > Soos Kranenburg
28 ANB() , f i e t s toch t met picknick
28 VVV A( h t k a s l e l e n f ï e t s K x ht vanaf

Marktple in
28 VW Openstelling tuinen de

VViersse
29 SWOV, Open Tafel, Wehme
29/30 VW Pieterpadeslafette
30/31 In te rna t ionaa l

voetbaltoernooi So< ii-Vorden-
Ral t i

JUNI:
1 i ... l VRTC

Avondfietsvierdaagse, De
l Ie. berg

2 I ̂ edenvergadering de
Vogelvriend

2 SWOV, Open Tafel, Wehme
3 Welfare Handwerken, de Wehme
4 Bejaardenkring, Dorpscentrum
5 SWOV, Open Tafel, Wehme
(i I ISV de Snoekbaars,

jeugdwedstrijd
(i sv R a t t i sixtoernooi
(i Rommelmark t Si.

Willibrordusschool, Vierakker
7 Openstel l ing t u i n e n . De Wierssc
8 ( )pcmte l l ing t u i n e n . De Wiersse
8 Gezinsfietstocht, Vierakker
9 SWOV, Open Tafel, Wehme
9 Bejaardensoos, gymnastiek, dia

12 SWOV, Open Tafel, Wehme
13 Voetbaltoernooi, sportparkSocii
13 Deldense Buurtvereniging:

Toneeluitvoering, Dorpscemrum
14 WNF: wandeling over hel

landgoed, De Kiefskamp
14 VVV: concert Vordens

Mannenkoor en ( loncordia .
Kasteel Vorden

14 Voelbal-mixloei nooi, sporlpark
Socii

15 sparta: avondvierdaagse
l (i Plattelandsvrouwen,

voorjaarsreisje, Monade
IC) SWOV, Open Tafel , Wehme
17 Welfare l landwcrken, de Wehme,

laats te middag
18 Sparta: avondvierdaagse
19 SWOV, Open Tafel, Wehme
20 Rommelmarkt , PVVorden
20 HAM-pai ïv : l u i n l e e s t
20 I ISV de Snoekbaars,

jeugdwedstr i jd
21 I ISV'de Snoekbaars.

seniorwedstrijd
22 /wem- en polovereniging:

/.wemvierdaagse. In de Dennen
23 Bejaardensoos, gymnastiek,

gewone soos
23 SWOV, Open Tafel, Wehme
24 VVV: A( h t k a s t e l e n f i e l s K K ht.

Mark tp le in
21 AMU), bustod.l
25 /.wem-en polovereniging:

/wem\ ierdaagse, In de Dennen
2 < > SWOV, Open Tafel, Wehme
27 Avond-oriëntatiewandeling,café

Kijkelkamp
28 Proathoes: openbaar

klootsc hieltoernooi
2<S \ 'AM( : :vakan t i e r i t
30 SWO\', Open l a fe l . Wehme
30 Jeugdwedstrijd I ISV de

Snoekbaars

SPORT- nieuws

Sociï
Tennisuitslagen
jeugd mixed Sociï I-De Malen l 2-3,
Senioren mixed Beckson 5-Soc iï l
0-5. Sociï 2-Lochem 3 1-3; Senioren
heren De Koem l-Soci ï l 5-1, Vego
2-Sociï 2 2-4; Veteranen heren Sociï
I-De Hoogkamp 2 3-3; 24 mei: Se-
nioren mixed Sociï l - / e lhe in2 1 - 1 .

Voetbaluitslagen
Jeugdtoernooi J'-f>n/>illt>n: 1. V1OD
Doeti iu hem K I , 2. Ruur lo F l, 3. Vor-
den F l . Speurtoeht gewonnen door
V\' ( .oiKordia Wehl; ('.-jun/orni: 1.
üorssel Cl, 2. Babber ich C l , 3. Be
QuickC L Penaltybokaal gewonnen
door Peter Peelen \ a n \ \ Be Quick;
K-fiufiillcn: 1 . \4OD Doe t inchem K I .
2. Lodiem KL 3. VIOD Doetindiem
F.3. Speurlochl gewonnen door
Steeiuleren K2; li-jutiiorcn: \. Nlor-
denham BI (Du i t s l and ) , 2. Warns-
ve ldseBovsB1.3 . KSH Ham-veld B l .
IVna l t i e s schieten gewonnen door
Woutei ( .r i jssen van Sp. Kibergen.
De gastkeeper voor deze middag was
Ron () l i js lager\ 'an \ \ De ( i raa lsc4iap .
.•\-iii>i/<»r>i: 1 . Norderham Al, 2. Ter-
wolde Al, 3. Diepenheim Al. l'enal-
tvs i ' h ie ten gewonnen door Bany
Wansia van Sp. F.ibergen. (.asikee-
per: |an Carritsen. l'ic'ks( h i e t c - n ge-
wonnen door M a r t i n Rie tman.

Pupillentoernooi W Steenderen:
l''-tc<iins: 1. R a t t i KL 2. Sociï Fl;
l''-lc(iins: \. A i m e n i a K ( D u i t s l a n d ) . 2.
So( iï K.

Soci ï- Vorden-Baak
Combinatie tegen Pax
Het eerste h a l f uur bood hel combi-
nal ie team goede- tegenstand. Daarna
tekende /iel. hel klasseverschil af.
Met enkele fraaie doe lpunten liep
Pax uit lot 7-0. Maar hel eompet i l i c -
tcam voel H \'ooide eer. dat ui tmond-
de' in een doelpunt van L'elco Pierik.

LRenPC
de Graafschap
Dit weekend waren er op /alerdag
voor de ponies en /omlag voor de
paarden het concours in Laren. De
ui t s lagen waren alsvolgt:
Ponies: Heidi V i u g g i n k met Danny
2xeen 3e prijs in de 1,2-dressuur, alk-
twee met 127 pnt.; Helene (iarssen
met Fiiny 2e pr i j s L l-dressuur, 132
pnt . en 4e prijs L2-dressuur, 1 2 ( >
pnl.; Ilse Winkel met K u n n v Boy 3e
pr i j s B-dressuur, l 18 p n t . en 4e p r i j s
B-dressuur, I 2 ( > pnt . ; Simone Brou-

we. met M i x i 2e p r i j s B-dressuur. l 23
pn l . ; Sandv Kle in Brinke met
Smooky 3e prijs B-dressuur. l 27 pn l .
Paarden: Su/an ( i r . J ebb ink mei F.fa-
n ie 2e |> . ijs L2-drcs.suui, l 2."> pn t . : Ia-
net /.ome. met Amon 3e p r i j s 1 . 1 -
diessuu. . l 2") p n t . : Jorien H e u v e l i n k
nu- t Klfr iede ( ie p r i j s L2-dix issuur,
l 19 pn t . en Ie p r i j s B-springen; l l e i -
man Maalderink met Dcsie-M (ie
prijs B-springen: Marine R u i l i n g
mei F.rasmus 7 prijs 1.-springen; An-
nie Kornegoor met Fanla I e en 2e
pr i j s B-dressuur met 132 en l 30 pn t . ;
I v o n n e l'eelers mei ( i u e l a n a 3e p r i j s
B-dressuur, 124 pn t . : Simone Baauw
mc't Ferra 4e pi ' i js B-dressuur. 12l i
pnt

Vordens Tennis Park
I let einde van hel c ompetitiesei/ocn
komt in /i( h t . Nog slechts l weck te
gaan en de balans kan opgemaakt
worden. Mocht men / i c h vorig sei-
/oen gelukkig pri j /en mc-t meerdere
Kampioensteams, d i t j aa r / i j n de

k.insen \oor sle( hls 2 teams wegge-
legd. \iel dat men nu minder speelt
dan vorig jaar . eerder is hel /o dal
door een wij / ig ing in de compeli-
l ieop/et ( l o t s t and gebrachl door de
K N 1 . 1 B) men in een /waardere pou-
le ingedeeld kan worden.
Fn l in , volgende \M ek kan de e indba-
lans na af loop \ a n de 7e compel i l ie-
weekopgemaaki woi-di-n. ( ) p \ . i jdag-
ax'ond T) j u n i a.s. /al c-en demonst ra-
t i e ] >a r l ij wordi-n ge|)seeld door 3 lo])-
lennissers uit on/e regio. Bas
Coulier ( l . a i n e i \ a n VI l ' ) en )an \ a n
M u i l e n bi-ide compe t i t i e spelend
voor l essa I I uit / u t p h e n /ui len
hieraan hun medewerking verlenen.
Voorafgaand aan de/e p a r t i j /al l le-
ren l (gesponsord door (iaragcbe-
( I r i j l (.root Jebb ink) cxencens een
kortedemonstratiekpartij geven.

Naafloop van de/.e ] ) a n i j e n /.al Sport
'72 een demons t ra t i e ' ge\en van het
bespannen van een rackel op een
bespanningsmachine. Tevens is hei
moge l i jkom hel rackc't te l a t en door-

melen en \an deskundig ad\ ies t e - la-
ten voor/ien.

Iedereen, \ \ i - l of geen VTl'-lid, is \ a n
hai-(e\velkom op hel Park!

Uitslagen

Dames: llhni'i.• Vorden 2-Winiei ' swijk
7 4-2; 21 mei: Dieren 7-Vorden l 0-4.

Heren: J? mei: Vorden l-Wehl 2 2 -1 ;
21 nier. De Kinden l-Vorden l ">-L
Vorden 2-Wildbaan l (i-O, Rijssen
2-V'orden 3 5-1: >">-/>/ / / . s : Vorden
l-Haaksbergen 2 4-2.

Mix: 20 tin'i.} l \. cat. 2: \orden l - ' t
Braamveld 2 1-4, |l N', ca t . l : ( i roen-
1 < » l -Vorden 1 - 1 : 2 ? w / v ' J l ' N . t m 17
j . . : Vorden l -Beckson \3 5-0. Jl \.
l m 14 jr.: 't Braam\cld l-Vorden l
5-0; Vorden l -Rum lo 3 2-3; ?%/>/;/.s:
Dieren 4-Vorden l 2-3. de Paasberg
2-Vorden 2 0-5; 2! uu-i: Vaassen
2-Vorden l 8-0. Vorden 2-Almen l
5-3.

VAMC 'De Graal-
schaprijders'
Aan de dooi de ' ( .1 aals( l i . i p i ijders'
u i ige /e i t e oriënteringsril werd door
32 personen deelgenomen. De ril
w.is u i l g e / e l door de heien 1 1 . ( i .
( i o t tumme, B.K. Slal ins en \\'.I). \Vis-
s e l i n k . S l a i l en f i n i s h waren h i j /aal
Schoenaker waar B. Rcgcl ink de pi i j -
/en u i t r e i k t e .

Uitslagen
A-Klasse: l . J. l . u i t e n , l Icngclo 3S
str.: 2. H. S\|)hes, Stadskanaal 125
si r.: !'i. A.T. \ \ee\ers. Ke\enborg
1 T) l s tr .
B-Klasse: l . ( ' , . Reiigcb. i n k . Knsehe-
de l SC) str.; 2. J. Plat, St heemda
2 l 7 str . ; 3. A. Ma. is. ( . a s se l l e rn i j \ een

270 s tr .
( i -Klasse: 1. ) . van Wijk . l loogexeen

70 str.; 2. M. Maalderink, Toïdijk
( . >2s t r . ; 3 . I..J. A l l ena . L u l l e n ' M i

str.
De eersUolgende ril van 'De ( . . a a l -
s( hapt ijders' v i n d t p l aa t sop 2S j u n i .

JAAR
l • •

Niets menselijks is het Rode Kruis
vreemd. Het Rode Kruis is bekend met
bloed, zweet, tranen, stof en lege handen.
Al 125 jaar. Dagelijks wordt het geconfron-
teerd met de gevolgen van oorlogs- of
natuurgeweld: de mensen die gewond of
krijgsgevangen zijn, de daklozen, de uit-
eengerukte families, de vluchtelingen,
zij die niets meer hebben dan een lege
maag. Het Rode Kruis is ook bekend met

eenzaamheid en isolement en met de
beperkingen van het ziek, bejaard of ge-
handicapt zijn. Dagelijks komt het in aan-
raking met mensen die contact, aangepast
vervoer, een weekje eruit of een helpende
hand in huis nodig hebben. Voor al die
mensen die hulp nodig hebben, is het
Nederlandse Rode Kruis al 125 jaar in
touw. Met uw steun. Voor hen vraagt het
Rode Kruis u jaarlijks om een gift. Ook dit

jaar weer kunt u ons helpen hen te helpen
door simpelweg een acceptgiro in te vullen
of, als u een giftenenvelopje ontvangt,
uw bijdrage daarin te doen. U kunt ook,
voor zover van toepassing, intekenen op
een lijst of gewoon iets in een collectebus
stoppen. Alvast bedankt! De collecte-
periode loopt van 24 mei t/m 6 juni 1992.

GIRO 6868 T.NV. HU MDIRLANDSC RODl KRUIS DIN HAAG

Kijk maandag 1 juni 20.25 uur Nederland 1 NCRV naar G'oud en Nieuw,

in het teken van 125 jaar Nederlandse Rode Kruis.
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