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Afscheid hoofdtrainer Peter Jansen en Peter Hoevers:

W Vorden gepromoveerd
W E E K E N D D I E N S T E N

Het eerste elftal van voetbalvereni-
ging Vorden is gepromoveerd naar de
vierde klasse van de KNVB. Het team
deed dit door afgelopen zondag het
verlies in de thuiswedstrijd tegen
Brammen te beperken tot 0-2. De uit-
slag van het eerste promotieduel in
Brammen was 6-2 in het voordeel van
Vorden. Na vijftien seizoenen voor
het eerste elftal te zijn uitgekomen,
stopt Peter Hoevers als speler van
Vorden 1. Hoofdtrainer Peter Jansen
vertrekt naar Vios Beltrum. Hij wordt
bij W Vorden opgevolgd door Maar-
ten Wolvetang.

Vorden verkeerde afgelopen zondag in
de luxe omstandigheden dat het zelfs
met 4-0 mocht verliezen. Het team begon
echter uiterst zenuwachtig aan de wed-
strijd en kwam binnen 35 minuten op
een 0-2 achterstand. Vorden leek hier-
door wakker geschud en kreeg langza-
merhand steeds meer grip op de wed-
strijd. Dit leidde echter niet tot kansen
voor de geel-zwarten.
Na de rust heeft Vorden redelijk contro-
lerend gespeeld waardoor Brummen al-
leen nog lange 'halen' wist te produce-
ren om zodoende de derde treffer te for-
ceren, maar de Vordense verdediging
wist na rust prima stand te houden. De
spanning had opgeheven kunnen wor-
den, nadat Vorden een strafschop kreeg
toegewezen als gevolg van een geheel on-
nodige handsbal van een verdediger van
Brummen. Rob Enzerink schoot dit bui-
tenkansje echter hopeloos over.
Hierdoor bleef het tot het einde 0-2 en
was de ontlading na het laatste fluitsig-
naal van de zwak leidende scheidsrech-
ter groot. Na de wedstrijd was er natuur-
lijk blijdschap alom, maar het overlijden
van voorzitter Jan Rouwenhorst - twee
maanden geleden - maakte dat het feest
niet compleet was. Pakkend was dan ook
het moment dat de complete selectie en
het bestuur alle ontvangen bloemen op

het graf van Jan Rouwenhorst heeft ge
legd om hem zodoende toch nog een
beetje bij hw^icces te betrekken. Na de
ze emotionele momenten is het behaal-
de resultaat natuurlijk gepast gevierd.
Het bleef nog lang onrustig in het dorp.

Een dag eeijder hield voetbalverenging
Vorden haaj^^arlijkse feestavond in de
grote zaal vin'De Herberg'. Aan het be
gin van deze avond werd door de aanwe
zigen staande enkele ogenblikken stilte
betracht ter nagedachtenis van het over-
lijden van voorzitter Jan Rouwenhorst.
De taken van Jan Rouwenhorst zullen tot
aan de najaarsvergadering - wanneer een
nieuwe voorzitter wordt gekozen - wor-
den waargenomen door Herman
Vrielink
Vrielink zette in een goed bezette zaal
deze avond Peter Hoevers in het zonne
tje. Hoevers stopt namelijk als voetballer
van Vorden 1. Hij heeft in 15 seizoenen
ruim 400 wedstrijden in het eerste elftal
gespeeld. Tussendoor speelde hij nog een
paar seizoenen bij De Graafschap in Doe
tinchem. Behalve een boeket bloemen
bood Herman Vrielink hem namens de
vereniging een pen met inscriptie aan.
Verder waren er bloemen voor Peter
Jansen die afscheid neemt als hoofdtrai-
ner van W Vorden. Hij vertrekt naar Vios
Beltrum. Herman Vrielink wenstte hem
veel succes maar uiteraard geen punten
wanneer Vios tegen Vorden mocht uitko-
men.

Er werd deze avond nog meer gehuldigd.
Vorden 2 werd uitgeroepen tot 'Elftal van
het jaar'. Weliswaar werden het derde
en vierde team kampioen in hun afde
ling; de tweede plaats van Vorden 2 in de
reserve derde klas KNVB werd door het
bestuur van W Vorden hoger aangesla-
gen. Bert Huetink, speler van Vorden 4,
werd met 31 doelpunten topscorer van
het jaar. Dennis Tijssen van Vorden 3 was
de minst gepasseerde keeper.

Nü boeken
is geld besparen!
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Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 mei 10.00 uur Ds. M. Beitier, Pinksteren.
Na afloop van de dienst koffiedrinken in 'de
Voorde'.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 mei 10.00 uur ds. A. Walpot-Hageoort
Pinksteren, gezindienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 mei 10.00 uur dhr. J.H.J. Letterman.
Pinksterdienst; 19.00 uur Ds. HA. Speelman.

RJC kerk Vorden
Zaterdag 30 mei 18.30 uur Eucharistieviering
volkszang.
Zondag 31 mei 10.00 uur Eucharistieviering
Pinksteren m.m.v. Cantemus Domino.
Maandag l juni 10.00 uur Eucharisitieviering,
volkszang.

RJC kerk Vierakker/Wichmond
Zaterdag 30 mei 17.00 uur Eucharisitieviering.
Zondag 31 mei 10.00 uur Eerste Pinksterdag
Eucharisitieviering.
Maandag l juni 10.00 uur Tweede Pinksterdag.
Woord en Communiedienst.

Weekendwacht pastores
31 mei-1 juni Pastoor J. Lamers Ruurlo, Tel.: (0573)-
451456. 2 juni Pastoor B.Broekman Vierakker
(0573>441286.

Huisarts 30-31 mei en l juni dr. Dagevos, het
Vaarwerk l, Tel.: 55 24 32.
Alleen voor dringende gevallen is er op zaterdag
en zondag spreekuur van 09.30-10.00 uur en van
17.00-17.30 uur. U kunt ^fcppbellen (zonder af-
spraak) komen of een dn^F?nde visite aanvra-
gen. Bij spoedgevallen die niet tot deze spreek-
uren kunnen wachten, gaarne altijd éérst bellen
voor overleg.

. Vorden, tel.:(0575)
;evallen zaterdag en

Tandarts
30-31 meien l juni W.F. Ha
551908. Spreekuur voor s
zondag van 1130-12.00 uu?

Streekziekenhuis Het SpittaaL Ooyerhoekseweg
8. tel. (0575) 59 25 92.
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-
19.30 uur. Kinderafdeling voor ouders en gezins-
leden de hele dag; voor anderen 15.00-16.30 en
17.45-19.00 uur. Hartbewaking en intensive care
dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). Kraam-
afdeling 10.30-11.30.15.30-16.45 en 18.45-19.30
uur. PAAZ iedere avond 18.30-19.45 uur en op
woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van
15.00-15.45 uur.

Brandweer 112. b.g.g. tel. (0570) 63 43 40.

Politie tel. (0575) 55 12 30 (dag en nacht).
Alarmnummer 112. De openingstijden van het
kantoor zijn dinsdag, donderdag en vrijdag van
10.00 tot 16.00 uur en woensdag van 12.00 tot
16.00 uur.
Indien het bureau gesloten is, kan men zich wen-
den tot de politie te Lochem, Larenseweg 30,
7241 CN Lochem, tel. (0573) 29 92 99 of postbus
46. 7240 AA Lochem, fax (0573) 29 92 98.

Ambulance 112, b.g.g. (0570) 63 32 22

Tennis
UITSLAGEN S.V. SOCIÏ
Mallumse Molen - Sociï jeugd 4-1; Almen
- Sociï mix 3-2; Sociï - Lochem Heren 2-4;
Sociï - Mallumse Molen 40+1-5.

VOOR DIRK 11 DRINCI N!)i: HUI l'
VAN:

POI.ITII-: - A M I U J I AN( I HKANim l l R
IVIi-foon 112

POLITIE VORDEN:
daj; t-n nacht (01575) 55 12 ;«)

b.jj.tt- (055) :U,« (>8 68
BRANDWEER: t!a>; i-n nacht 112
AMIHIIANCIl: daj; i-n nacht 112

Apotheek
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van
8.00-12.30 uur en van 13.30-18.00 uur. Aanslui-
tend aan het spreekuur van de huisartsen is er
iemand aanwezig in de apotheek op zaterdag.
Wij verzoeken u dringend om op deze tijden uw
recept aan te bieden. Zaterdag: van 9.45-10.15
uur en 17.15-17.45 uur. Buiten de genoemde tij-
den kunt u voor spoedeisende recepten bellen
aan de voordeur.

Praktijk verloskundige Ria Haggeman-Wït-
haar. tel. (0575) 44 13 51.

Dierenarts tel. 551277 (Men wordt automatisch
doorgeschakeld).

Woningcorporatie De Stiepel Schoolstraat
11 a. Onderhoudsklachten en technische zaken

ma. t/m vrij. 8.00 tot 10.00 uur, alleen telefo-
nisch (0575) 461400. Overige zaken op afspraak.
Tel. (0575) 461460.
ZorgGroep Oost-Gelderland
Kraamzorg, kruiswerk en gezinsverzorging, 24
uur per dag bereikbaar via telefoonnummer
0900-8806 (20ct/min).

NTN Thuiszorg en Kraamzorg
Euro voor thuisverpleging 24 uur per dag, tel. (0575)
51 64 63.
Steunpunt Winterswijk tel. (0543) 531053.

Pedicure
L. Evers-Jansen, tel. (0575) 462515; mevr. Kamp-
horst tel. (0575) 553472; mevr. Mokkink-Kasteel,
tel. (0575) 556908; Ina Weustman tel. (0575)
527246; mevr. Wentink, tel. 552492.

Diëtiste - natuurgeneeskundige Trudy Tol-
kamp
Eikenlaan 20a, tel. 55 67 67. Telefonisch spreek-
uur ma. van 9.00-10.00 uur, wo. 18.00-19.00 uur.
Gehandicapten Platform Vorden
Elke Ie dinsdag in de maand spreekuur van
14.00-16.00 uur bij SWOV-kantoor, Nieuwstad
32. Info 55 33 48.

Maatschappelijk werk
Zutphenseweg Ie. Vorden, tel. (0575) 552129,
spreekuur maandag t/m vrijdag 8.30-9.30 uur.

Stichting de Kringen
Praatgroepen voor homosexuele mannen en jon-
gens, bisexuele mannen en lesbische vrouwen.
Info Borculoseweg 40, 7261 BK Ruurlo. tel.
(0573) 452375.

Slachtofferhulp tel. (0575) 54 12 22.

Taxidienst Taxibedrijf Klein Brinke, telefoon
(0575) 551256.

Oost Nederland Infopunt in bibliotheek Vorden.
Openingstijden dinsdag 18.30-20.30 uur; woens-
dag 13.30-17.30 uur, vrijdag 13.30-17.30 uur.

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jebbink
4a. tel. (0575) 55 27 49.
Begrafenisdienst meidadres tel. 06-8212240.

Stankmeldingsnununer voor heel Gelderland,
tel. (026) 359 99 99.

Openbare bibliotheek Vorden
Geopend dinsdag 13.30-20.30 uur, woensdag
13.30-17.30 uur, donderdag 13.30-17.30 uur, vrij-
dag 13.30-20.30 uur. zaterdag 10.00-12.00 uur.

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

WV-kantoor tel. 55 32 22
Openingstijden: ma. t/m vrij. 9.30-17.30 uur; zat.
9.30-15.00 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. Tel. (0575) 52 09 34.

Infodierenbescherming
Tel. (0575) 55 66 68.

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

Klachten en Informatieburo Gezondheids-
zorg Stedendriehoek voor vragen over de ge-
zondheidszorg.
Inloopspreekuur elke woensdagochtend van
9.30-11.30 uur. Oude Bornhof 55-56, Zutphen,
tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr.: (055) 541 46 18.
Stichting Welzijn Ouderen Vorden (SWOV)
Nieuwstad 32, tel. 553405, fax 557309. Geopend
ma. t/m vr. van 9.00-12.00 uur.
Tafeltje-Dek-Je aanvraag ma. t/m vr. van 9.00-
10.00 uur, tel. 55 34 05.
Dagopvang aanvraag bij "de Wehme", tel. 55 73 00.
B.O.S. (Bezoek Oppas Service voor Dementerende
Ouderen). Aanvraag bij SWOV, tel. 55 34 05.
Open Tafel iedere dag. Aanmelden via De Weh-
me. tel. 55 73 00.
Personenalarmering melden bij SWOV.
Hobbyruimte in het Dorpscentrum, ma.- en
woensdagmorgen van 9.00-11.30 uur.
Centrale Vrijwillige Hulpverlening aanvraag bij
SWOV, tel. 55 34 05. Bij afwezigheid kunt u bel-
len 55 22 48 of 55 17 01.
Vrijwilligerswerk opgave bij SWOV, tel. 553405.



Pinkster
Vlaaienfeest

Heeft u deze al geproefd? Onze nieuwe
Appel-Kaneel Bavaroise

Vlaai
PINKSTERPRIJS 14.'95

Goed voor 12 royale punten en dat is nog
geen f 1,25 per punt. BESTEL TIJDIG !

Kleinere Bosvruchten Vlaai
met of zonder slagroom

en met 9 verschillende vruchten.
Gezond, fris en lekker! voor 6 punten

850
•

WEGENS ENORM SUCCES
hebben wij weer voor u onze nieuwe

Kokosmakronen
met rum-rozijnen

495
•

Onze Pinksterspijsslofjes:
een ware delicatesse!

Prettige Pinksterdagen gewenst!

Broodspecialiteiten van de echte warme bakker

Voor gezonde en verse brood- en gebaksspecialiteiten

Burg. Galléestraat 22 - Vorden - Tel. 55 18 77

v/h Autorijschool Brinkman

Autorijschool
van der Linden
Wij blijven lessen met Mercedes C220

DenElterweg113
7233 SM Vierakker Tégen inlevering van deze
Tel. (0575) 44 12 60 advertentie eerste rijles gratis

Huur
Mister Steam

en reinig zelf uw vloerbedekking of
bankstel in een oogwenk!

Mister Steam is een handige machine
waarmee u snel en grondig zélf meu-
belstoffering of vloerbedekking kunt

reinigen

Mister Steam is te huur bij:

HELMINK
meubelen

Vorden • Zutphenseweg 24
Tel.(0575)551514

BAGAGEWAGENS
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

OPEN CASINO
AVOND

voor kleinere groepen, alleen op reservering

DATA:
6 juni-29 augustus

UW AVOND VOLLEDIG VERZORGD:
• onbeperkt uw drankje

• uitgebreid buffet in 2 gangen geserveerd
• een gokje in het Keijenborgs casino

f 77,50 p.p.

PARTYRESTAURANT DE SMID
Kerkstraat 11, Keijenborg

Telefoon (0575) 46 12 93

Deze week, om nog even goed te trainen
Voetbalbeentjes 1 kilo f9,98

WOENSDAG 6EHAKTDA6

H.O.H. GEHAKT
3 pond f 10,—

RUNDERGEHAKT
1 kilo f 9,98

BOERENGEHAKT
1 kilo f 6,95

Donderdag Schnitzeldag
Gepaneerde
Schnitzels
f 1,50 per stuk

VRUDAG PIEKENOAG
10 soorten

VLEESWAREN/
WORSTSOORTEN

per 100 gram • lj~

UIT EIGEN WORSTMAKERIJ

Gebraden gehakt
100 gram f 0,98

Schwartzwalderschinken

100 gram f 2,2 5

ZATERDAG BIEFSTUKDAG

3 biefstukken f 10,—

2 pizza's f 10,—

WEEKENDAANBIEDING
Speciaal «oor de Pinksteren

Varkenshaasjes
100 gram f 1,98

Rundergehakt
500 gram f 4,98

DINSDAG

VERSE WORST
fijn of grof, 500 gram f 4,98

1 kilo f 7,95

COMBI-VOORDEEL
4 Boerengehaktschnrtzels

+
4 Vlindervinken

samen f 7,9 S

Ook het adres voor uw barbecue party

Slagerij/worstmakerij

JAN RODEN BURG

Dorpsstraat 32
7251 BC Vorden

Telefoon (0575) 55 14 70

SUPERMOOIE

PERKPLANTEN

Surfmia
Nu voor de Zomerse

PERKGOEDPRIJS

Hangplant in pot
van 14,50

_ 95
voor"9,

Diverse draagtrays a
10 perkplanten voor 3,95

(Aanbiedingen geldig t/m 2e Pinksterdag)

Bouw- en klusmarkt

Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796 Aanbiedingen geldig do,
vrij, zat, 28,29,30 mei

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

Wij maken graag een vrijblijvende offerte.

CONCURRERENDE PRIJZEN MET BEHOUD VAN KWALITEIT.

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

Leo Westerhof: Telefoon (0575) 55 12 08

Grote
Galiameloen

per stuk

Aanbiedingen geldig op
di, wo 2,3 juni

Panklare Prei
500 gram

298

Hollandse
IJsbergsla

per krop

Salade van
de dag
200 gram

— —
Asperge Salade

200 gram

Spaanse Pruimen
500 gram

Gemengde sla
200 gram

-,98

Export Tomaten
per kik)



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

Marlt

Zij is geboren op 11 mei 1998.

Jan en Gerda
Berrevoets

Ruurloseweg 39
7251 LA Vorden
Tel. (0575) 55 37 26

Dankbaar en blij zijn wij met
de geboorte van ons zoontje
en broertje

Thijs

Geboren op 20 mei 1998 om
15.27 uur. Hij weegt 3800
gram en is 52 cm lang.

Ronny, Yvonne en
Chantal Mullink

De Haar 38
7251 CG Vorden

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9,- voor 3 gezet-
te regels: elke regel meer 1.-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1,- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2.50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• TC Meubel Renovatie: don-
ker eiken blank 7 dagen
klaar! Ook in-en verkoop ou-
de en nieuwe inboedels.
Open: 8.00-16.00 uur, zat.
10.00-16.00 uur. Generaals-
weg 23, 7055 AS Heelweg (bij
Varsseveld), tel. (0315) 24 11
69, fax (0315) 24 36 24

• Te koop: Yamaha YX 600
TR Radian b.j. 1986 i.z.g.st.
f4.500,-. Tel. 55 43 45, na
18.00 uur

• Gevraagd: iemand die in ju-
ni wil helpen met de grote
schoonmaak, daar goed in is
en er plezier in heeft. Brief
graag naar Kiefskamp, Lin-
deseweg 6, 7251 NK Vorden

• Bij een ouderpaar wordt
gevraagd: een huishoudelij-
ke hulp voor een halve dag in
de week. Uw reactie graag op
tel. nr. 55 31 88

N. MEEK
gediplomeerd
pianostemmen

f70,-
Tel. (0575) 52 77 02

(liefst 17.00-20.00 uur)

Chr. muziekver.

SURSUM
CORDA
VORDEN

Bedankt de inwo-
ners van de
gemeente Vorden
voor de mede-
werking aan de
gegrilde haantjes-
actie van zater-
dag j l .

Michel Beeftink
&
Sas/C/a Ketz

gaan trouwen op vrijdag 5 juni 1998
om 11.00 uur in het gemeentehuis
'Kasteel Vorden'.

De kerkelijke inzegening zal plaats-
vinden om 12.15 uur in de Ned. Her-
vormde kerk te Hengelo (Gld.).

U bent van harte welkom op onze re-
ceptie van 15.00 tot 16.30 uur in 'Zaal
Nijhof', Dorpsstraat 13 te Halle.

Ons adres is:
Eulingkamp 32,
7256 BK Keijenborg

Wij gaan trouwen!

André Klein Geltink & Monique Peters

op donderdag 11 juni 1998 om 10.00
uur in het gemeentehuis te Vorden.

De kerkelijke inzegening vindt plaats
om 11.00 uur in de St. Jan de Doper-
kerk te Keijenborg.

Wij nodigen u graag uit op de recep-
tie van 15.00 to.t 16.30 uur in zaal 'De
Luifel', Dorpsstraat 11 te Ruurlo.

Ons adres blijft:
Wiersserbroekweg 14
7251 LG Vorden

In plaats van kaarten

Donder
getrouw

4 juni a.s. zijn wij 50 jaar

W.D. Kok
en
Z.G. Kok-Versteeg

ledereen die ons hiermee wil felicite-
ren, is van harte welkom vanaf 20.00
uur in café-restaurant 't Wapen van 't
Medler, Ruurloseweg 114, Vorden.

Houtwal 1
7251 M K Vorden

Dankbaar en blij hopen wij donder-
dag 4 juni met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijks-
feest te vieren.

J. Wassink
B. J. Wassink-Mennink

Gelegenheid tot feliciteren van 20.00
tot 22.00 uur in Hotel Bakker, Dorps-
straat 24 te Vorden.

„'t Pardijs"
Horsterkamp 4
7251 AZ Vorden

1948 - 1998
Hengelsportvereniging

'De Snoekbaars'
Ter gelegenheid hiervan
houden wij receptie op

zaterdag 6 juni 1998

van 14.30 tot 16.00 uur
in café-rest. 'De Her-
berg', Dorpsstraat 10 te
Vorden.

Het bestuur

Omdat wij dankbaar zijn voor al haar liefde en zor-
gen gedurende een lang leven, zijn wij nu verdrietig
dat van ons is heengegaan onze zorgzame moeder,
groot- en overgrootmoeder

WILLEMINA
MUYTSTEGE-DOMMERHOLT

WEDUWE VAN HENDRIK JAN MUYTSTEGE

op de leeftijd van 97 jaar.

Lochem: G.J. Muytstege
M.G. Muytstege-Schepers
Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, 18 mei 1998

Correspondentie-adres:
Nassaulaan 16, 7242 CM Lochem

Overeenkomstig haar wens heeft de begrafenis in
besloten familiekring te Vorden plaatsgevonden.

Na een welbesteed leven is in berusting in het bij-
zijn van ons allen vredig ingeslapen mijn lieve man,
onze zorgzame vader en opa

CORNELIS KLUFT
(Cees)

Beemster,
15 oktober 1933

Vorden,
23 mei 1998

Vorden: Ali Elizabeth Kluft-Poppen

Amsterdam: Joop en Petra
Roos-Sophie
Annemijn

Purmerend: Nicole en Rachid
Noël

Amsterdam: Kees- Jan en Marjoke
Marijne

Het Vaarwerk 9
7251 DD Vorden A

U wordt uitgenodigd samen te komen in uitvaart-
centrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden, don-
derdag 28 mei tussen 10.45 en 11.00 uur om af-
scheid te nemen, waar aansluitend een woord van
herinnering zal woxden uitgesproken.

Daaropvolgend z l e teraardebestelling plm. 12.00
uur plaatshebben op de Algemene Begraafplaats,
Kerkhoflaan te Vorden.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in 'De Herberg', Dorpsstraat 10 te Vorden.

Vorden, 23 mei 1998

CEES

Bedroefd dat je er niet meer bent maar ook geluk-
kig dat verder lijden je bespaard is gebleven.

In goede herinnering.

De buurtbewoners van
Het Vaarwerk

Touwtrekvereniging Vorden

1958 1998

Hierbij wordt u uitgenodigd voor een

receptie
ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze
vereniging.

Wij houden deze receptie op vrijdag 5 juni a.s. van
20.00 tot 22.00 uur in Café-Restaurant „t Wapen
van t Medler", Ruurloseweg 114 te Vorden.

Eveneens bent u welkom op ons competitie-toernooi
op zondag 7 juni a.s. bij ons clubhuis, Ruurloseweg
110. Aanvang 10.15 tot ±15.30 uur.

Het bestuur
Touwtrekvereniging Vorden

p/a Lageweg 2
7021 JL Zelhem

zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs 9.- voor 3 gezet-
te regels; elke regel meer 1,-.
Vermelding brieven onder nr.
of inlichtingen 1.- extra. Tarie-
ven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden, wordt
hiervoor 2,50 kosten in reke-
ning gebracht. Anonieme of
dubieuze opgaven worden niet
geplaatst. Telefonisch opgege-
ven Contactjes worden bij
eventuele fouten niet gratis
herplaatst, de geplaatste ad-
vertentie dient wel verrekend
te worden. Schriftelijke opga-
ven worden bij foutieve plaat-
sing wel gratis herhaald.

• Is dit misschien iets voor
u? We zijn dringend op zoek
naar gemotiveerde mensen
die wat extra's willen verdie-
nen door onafhankelijk te
werken in hun vrije tijd. Top-
inkomsten mogelijk voor de
juiste mensen. Eerlijkheid &
integriteit zijn een vereiste.
Bel: Doublé Impact (0575) 57
21 27

• Berries Waspoeder. Zéér
goedkoop in origin. 10 kg pak.
Deel event. met elkaar! OMO
ViZIR SUNIL W-Reus slechts
4,75 p. kilo. ARIEL maar 5,95
p. kilo. Dreft Robijn Dash Per-
sil Dixan 5,75 p. kilo. Nu óók
vaatwasmiddel! Gratis be-
zorgd na afspraak! Bel: (0575)
53 09 53

• Te koop: vouwwagen,
Walker Doublette, 1984, max.
8 slaappl., goed onderhou-
den, prijs f 1750,-. Tel. (0573)
45 35 56

• Donker eiken meubels en
keukens worden weer licht
(blank). Tevens antiekres-
tauratie en loogwerkverzor-
ging. Vraag vrijblijvend infor-
matie. Corantiek C/B Renova-
tie, tel. (0544) 46 39 54, mo-
biel: 06-55143833

• Wilt u uw gewicht beheer-
sen zonder uw favoriete ge-
rechten te laten staan? Wilt u
verantwoord eten en slanker
worden? De oplossing is
simpel en binnen handbe-
reik. Vraag vrijblijvend infor-
matie! Mevr. A. Eijsink (0575)
57 21 27

• Klootschiettoemooi Buurt-
vereniging Bruil en Omstreken
op zondag 7 juni. Inschrijving
vanaf 10.00 uur in de feesttent
achter café Het Haantje. Start
11.00 uur

• Tentoonstelling van oude
geografische kaarten van
Vorden in de bibliotheek t/m
30 mei

• VERLICHT UZELF! Beheers
die kilo's en centimeters met
HERBALIFE. Nu ook hier
verkrijgbaar. Bel Lenie Wal-
gemoet, Vorden, tel. (0575) 55
2825

• Te koop: aardappelen Bild-
star en Surprise. Groen-
tenplanten o.a. bloem- en
spitskoolplanten, sla-, andij-
vie- en rode bietplanten, pe-
terselie- en selderijplanten,
tomaten-, komkommer- en
paprikaplanten. Verse groen-
ten o.a. bloemkool, spitskool,
sla, andijvie en rode bieten. A.
Snellink, Bekmansdijk 4, Vor-
den, tel. (0575) 55 68 76

• 't Kwekerijtje 'De Rouwen-
horst', Leestenseweg 32 in
Vierakker heeft voor u ander-
soortige vaste planten te
koop. Uit eigen kwekerij dus
zeer voordelig geprijsd. Open
op vrijdag en zaterdag

• Vermist: Pim jonge zwarte
kater. Slank, hoog op de po-
ten met witte vlek op neus.
Verder witte bef, buik en sok-
jes. Heeft u hem gezien, bel
dan alstublieft (0575) 55 25 67
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• Telefoon gemeente: (0575) 55 74 74,

• Telefax, gemeente: (0575) 55 74 44.

• Openmgstgden Gemeentehuis:
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 12.00 uur
woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

• AvondopenstóIKnga/d. bestuur
onderdeel InWgerzafceri op de dinsdagavon-
den dat er raadsvergaderingen zijn van
18.30-20.00 uur (zie publicaties in
GemeentébulleUn)

• Spreekuren burgemeester en
wethouders:
Burgemeester EJ.C Kamerling:
inaandagmorgen van 11.00 -12.00'uur
en volgens a/spraak.

Wethouder DJ. Muïdenje-Meutenbroek: don-
derdag van 10.00 -11.00 uur en volgens af-
spraak.

Wethouder H. Boogaard:
donderdag van 09.00 • 10.00 uur en volgens
a/spraak.

Afspraken kunt u telefonisch maken
bf/ de receptie van het gemeentehuis.

M Openingstijden bibliotheek:
(voor ter inzage liggende stukken)
dinsdag van 1330 tot 2030 uur,
woensdag van 13.30 tot 17.30 uur,
donderdag van 13.30 tot 1730 uur,
vrijdagvan 13.30 tot 20.30 uur,
zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Alleen op woensdag 3 juni '
om 12.00 uur is het loos alarm
leder jaar vindt voortaan op de eerste woensdag in juni een oefenalarm plaats van de sirenes in onze

regio. Dit jaar op woensdag 3 juni om 12.00 uur. U weet dan: dit is loos alarm, er is niets aan de hand.

FSLUTTING OVERWEGEN
W

Burgemeester en wethouders besloten op verzoek van Volker Stevin Rail & Traffic
Services enkele overwegen af te sluiten in beide richtingen voor bestuurders van voer-
tuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in verband met onderhoud.

overweg
Eikenlaan
Kostedeweg
Almenseweg
de Leuke
Mispelkampdijk
Gazoorweg
Oude Zutphenseweg

in de nacht van
l op 2 juni 1998
1 op 2 juni 1998
2 op 3 juni 1998
2 op 3 juni 1998
2 op 3 juni 1998
3 op 4 juni 1998
3 op 4 juni 1998

telkens van 23.00 tot 7.00 uur of zoveel korter of langer dan noodzakelijk is.

'B OUWAANVRAGEN

plaats aanvrager
Kerkhoflaan 7 J. Muntjewerff
Vierakkersestraatweg 45, HJ. Rietman
Vierakker

inhoud
verbouwen woning
bouwen woning

datum ontvangst
194)5-98
19O5-98

Deze bouwaanvragen kunt u tijdens openingstijden inzien bij de afdeling volkshuis-
vesting en ruimtelijke ordening in het koetshuis.

EEN BETER MILIEU
BEGINT BIJ JEZELF...

ELDINGEN BOUWVOORNEMEN

plaats
Het Hoge 45

aanvrager
mw. HA van Druten

inhoud
bouwen bergruimte

De Algemene wet bestuursrecht geeft belanghebbenden de bevoegdheid om binnen
zes weken na bekendmaking van deze vergunningen aan aanvragers, daartegen een
bezwaarschrift in te dienen. Wanneer deze vergunningen aan aanvragers zijn bekend
gemaakt kunt u navragen bij de sector grondgebied of de afdeling bestuur.

'ERLEENDE VERGUNNINGEN GEMEENTE VORDEN 19 mei 1998:
BOUWVERGUNNINGEN

plaats
Biesterveld 19

Biesterveld 2

Kruisdijk l

aanvrager inhoud
B. Siemes bouwen woning

met garage
J.W.M. Waarle bouwen woning

met garage
mts. Wagenvoort- vergroten
Neerlaar ligboxenstal

vrijstelling
hoogte

bodemonderzoek

ET MILIEUBEHEER OPENBARE KENNISGEVING

In het gemeentehuis van Vorden, sector grondgebied, bureau milieu en in de openba-
re biblio theek van Vorden, gedurende de openingstijden, ligt met ingang van 29 mei
tot en met 9 juli 1998, ter inzage:

het besluit tot ambtshalve oplegging van de volgende nadere eis, volgens de
Algemene maatregel van bestuur Lozingsvoorschriften met-inrichtingen Wet milieu-
beheer, voor de percelen Mispelkampdijk 3 en 5, 7251 DA Vorden:

"De riolering op het huisperceel dient zodanig te zijn uitgevoerd dat het van het
perceel afkomstige vuile water per l juli 1998 gescheiden van het hemelwater
wordt afgevoerd naar het gescheiden gemeentelijk rioolstelsel".

Dit besluit nemen wij om Hr bestaande en nieuwe woningen in het nieuwbouwplan
"het Joos tink", volgens de eisen van de waterkwaliteitsbeheerder, aan te sluiten op
het gescheiden stelsel. Om het gescheiden stelsel doelmatig te laten functioneren,
moet het vuile water en het relatief schone hemelwater van beide terreinen geschei-
den worden aangeleverd.

Binnen 6 weken na de datil^^an verzending van de beschikking bestaat de mogelijk-
heid tot het indienen van een bezwaarschrift, alsmede te verzoeken om een voorlopi-
ge voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Nadere informatie hieromtrent is te verkrijgen bij bureau milieu, doorkies-
nummer (0575) 55 75 32.

Weet wat je moet
doen als de sirene gaat
Ook in onze gemeente staan nu nieuwe elektronische

sirenes. Ze zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen

en zo geplaatst dat u ze beter kunt horen. Met dit

nieuwe alarmstelsel kunt u bij een onverhoopte

ramp beter en gerichter worden gewaarschuwd.

Het testen kan onhoorbaar gebeuren, omdat de

nieuwe sirenes elektronisch werken. Het gebruikelijke

luide oefenalarm op de eerste maandag van elke

maand komt hiermee te vervallen. De maandelijkse

test .wordt vervangen door een jaarlijkse, op de

eerste woensdag van de maand juni om klokslag

12.00 uur. Als u de sirene hoort op enig ander

moment, dan is de vaste regel: ga direct naar binnen,

sluit deuren en ramen, en zet radio of

tv aan. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met uw gemeente.

i-
1. Ga direct naar binnen 2. Sluit deuren en ramen 3. Zet radio ol tv aan

RIJWIELBEDRIJF KLEIN BRINKE B.V.
Uw Gazelle-dealer voor:

VERKOOP NIEUW EN GEBRUIKT

REPARATIES VAN ALLE MERKEN

VERHUUR VAN GAZELLE FIETSENGAZELLE-DEALER

Zutphenseweg 85 • Vorden • Telefoon (0575) 55 12 56

Bedankt Vorden
Wij, de Somalische gemeenschap in Vorden, bedanken U, gemeente Vorden, voor de verleende medewerking
bij het verkrijgen van de lessen in de Somalische taal en Koran voor onze kinderen. Op zondag 5 april zijn deze
lessen begonnen in de basissschool in Vorden. De kinderen en ouders zijn hier erg blij mee. Verder danken wij
Gidie, coördinator van Vluchtelingenwerk Zutphen-Warnsveld en Vorden voor de geweldige samenwerking en
steun die hij ons heeft gegeven bij het realiseren van dit project.Tevens danken wij Mijnheer Alex, de directeur
van de basisschool te Vorden voor het beschikbaar stellen van de lesruimte.

De Somalische Gemeenschap in Vorden



GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving intrekking vergunning
(art. 8.26 Wmb en art. 3:33 Awb)

In
a. hot gemeentehuls van Vorder», sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedu-

rende de openingstijden,

ligt met ingang van 29 mei tot en met 9 juli 1998, ter
inzage het besluit tot intrekking van de aan de heer J.
de Greeff, Koekoekstraat 19, 7233 PB Vierakker, ver-
leende milieurevisievergunning van 31 januari 1995,
voor een agrarisch bedrijf op het perceel Koe-
koekstraat 19 te Vorden, kadastraal bekend gemeente
Vorden, sectie S, nummer 661;

Strekking van het besluit:
Vanwege verkoop van een gedeelte van de ammoniak-
rechten aan een bedrijfin de gemeente Gorssel (1268,3
kilogram NH3 van de totaal vergunde hoeveelheid van
1462,6 kilogram NH3), heeft vergunninghouder ver-
zocht een deel van de vergunning in te trekken; het
besluit tot intrekking gaat dan ook pas in op het
moment dat aan koper een onherroepelijke milieuver-
gunning is verleend.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-

besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig

bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 10 juli
1998.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden. Een niet terstond van
kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op
dat verzoek door de Voorzitter is beslist.

Datum: 26 mei 1998.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkies-nummer),
fax (0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN
Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met

ingang van donderdag 28 mei tot en met 24 juni 1998,
voor een ieder op de gemeentesecretarie, afdeling
volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (koetshuis),
ter inzage ligt het ontwerp-bestemmingsplan "Be-
drijventerrein Werkveld-Oost".

Dit bestemmingsplan biedt de mogelijkheid van uit-
breiding van bedrijventerrein Werkveld in de hoek
Kerkhoflaan/Industrieweg/Ruurloseweg.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder zijn
zienswijze over het plan (schriftelijk) kenbaar maken
aan de gemeenteraad van Vorden, Postbus 9001, 7250
HA VORDEN.

Vorden, 27 mei 1998.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van E.J.C. Kamerling.
Vleuten.

GEMEENTE
VORDEN

/ Burgemeester en wethouders van
Vorden maken bekend dat met ingang
van donderdag 28 mei 1998, gedu-

rende vier weken, voor een ieder ter gemeente-secreta-
rie, afdeling volkshuisvesting en ruimtelijke ordening
(koetshuis), ter inzage ligt het door de gemeenteraad in
zijn vergadering van 28 april 1998 ongewijzigd vastge-
stelde bestemmingsplan "Raadhuisstraat 9".

Het bestemmingsplan beoogt de vervangende bouw
van een woning mogelijk te maken, direct ten oosten
van de bestaande woning.

Zij die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te
zijn geweest zijn/haar zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken kunnen, gedurende de genoemde
termijn, schriftelijk bedenkingen indienen .bij gedepu-
teerde staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX
Arnhem.

Vorden, 27 mei 1998
Burgemeester en wethouders voornoemd,
de secretaris, de burgemeester,
Mr. A.H.B, van E.J.C. Kamerling.
Vleuten.

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving intrekking vergunning
(art. 8.25 Wmb en art. 3:33 Awb)

In
a. het gemeentehuis van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedu-

rende de openingstijden, ^^

ligt met ingang van 29 mei tot en met 9 juli 1998, ter
inzage het besluit tot intrekking van de aan de heer
J.M. Wormgoor, Lankhorsterstraat 24, 7234 SR
Wichmond, verleende oprichtingsvergunning inge-
volge de Hinderwet (thans Wet milieubeheer)
maart 1973, voor:
a. een propaangasinstallatie voor huishoudelijk

gebruik;
b. een varkensfok- en rundveebedrijf met mestopslag en
c. een waterpompinstallatie, een melkinstallatie en

een circelzaagbank voor het bedrijf.

Strekking van het besluit:

Op dit bedrijf wordt sinds 15 februari 1994 geen vee
meer gehouden. De propaangasinstallatie is verwijderd.

BEROEP tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-

besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig

bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen
in te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 10 juli
1998.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden. Een niet terstond van
kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op
dat verzoek door de Voorzitter is beslist.

Datum: 26 mei 1998.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 32 (doorkies-nummer),
fax (0575) 55 74 44

GEMEENTE
VORDEN
WET MILIEUBEHEER/ALGEMENE
WET BESTUURSRECHT

openbare kennisgeving van het besluit op de aan-
vraag om vergunning (art. 3:44 Awb)

In
a. het gemeentehuls van Vorden, sector grondge-

bied, bureau milieu, en
b. de openbare bibliotheek van Vorden, gedu-

rende de openingstijden,

liggen met ingang van 29 mei tot en met 9 juli 1998, ter
inzage de besluiten op de aanvragen van:

1. naam aanvrager: maatschap H.J. en A.H.
Klein Geltink

adres: Wiersserbroekweg 18
woonplaats: 7251 LG Vorden
adres van de in richting: Wiersserbroekweg 18
om: revisie-vergunning voor

een agrarisch bedrijf met
melkvee en fokzeugen

2. naam aanvrager: maatschap Wagenvoort
adres: Kruisdijk 1
woonplaats: 7251 RL Vorden
adres van de inrichting :Kruisdijk 1
om: revisie-vergunning voor

een agrarisch bedrijf met
melkvee

De strekking van het besluit/verlening luidt:
voor zover thans rekening valt te houden met toekom-
stige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omge-
ving, is de vergunning verleend onder de voor dat soort
inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerp-besluiten.

BEROEP tegen deze besluiten kan worden ingesteld
door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs die over het ontwerp-

besluit hebben geadviseerd;
c. degenen die tegen het ontwerp-besluit tijdig

bedenkingen hebben ingebracht;
d. degenen die bedenkingen hebben tegen de wijzi-

gingen in het besluit ten opzichte van het eerdere
ontwerp-besluit;

e. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelij-
kerwijs niet in staat is geweest tijdig bedenkingen in
te brengen.

Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de datum
van terinzagelegging worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus
20019, 2500 EA 's-Gravenhage en wel vóór 10 juli
1998.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend
belang een verzoek doen om schorsing van de
beschikking danwei tot het treffen van een voorlopige
voorziening. Dit verzoek moet binnen bovengenoemde
termijn worden gericht aan de Voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
wil het besluit niet binnen 6 weken na de terinzage-
legging van kracht worden. Een niet terstond van
kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op
dat verzoek is beslist.

Datum: 26 mei 1998.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Vorden,
de secretaris, de burgemeester,
mr. A.H.B, van Vleuten E.J.C. Kamerling

voor nadere inlichtingen: gemeentehuis Vorden,
bureau milieu, tel. (0575) 55 75 33 (doorkies-nummer),
fax (0575) 55 74 44

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering



Touwtrekvereniging 'Vorden'viert veertigjarig bestaan:

dub met vele ups en downs
"Wie het hardste kon schreeuwen,
had het meeste te vertellen en was ge-
lijk min of meer bestuurslid". Zo om-
schreef Henk Brummelman, een van
de oprichters van de Touwtrekvereni-
ging "Vorden" de beginjaren van zijn
club. Hij doelde daarbij op de periode
dat er in Vorden wel aan een touw
werd getrokken, maar er nog geen of-
ficieel bestuur was. Dat gebeurde pas
40 jaar geleden bij de officiële op-
richting. Gekozen werden G Jlendrik-
sen. H. Brummelman, JJSesselink. A.
Steenbreker en D. Brummelman.

Henk Bnimmelman: "In het begin van de
vijftiger jaren werden er tijdens kermis-
sen dikwijls touwtrekwedstrijden gehou-
den voor bedrijven, verenigingen en
buurtschappen. Met als inzet het kam-
pioenschap van Vorden. Op het Medler
hadden we een vriendenclubje dat het
wel aardig vond om mee te doen. Met als
animator Gerard Kappert. Die trommel-
de iedereen bij elkaar. Allemaal hartstik-
ke leuk en wat belangrijk was, je had wat
te doen. Ook gingen we naar andere
plaatsen wanneer daar touwtrekken
werd georganiseerd".
Zo ontstond op gegeven moment in 1958
officieel de T.T. Medler. Een jaar later
werd de Nederlandse Touwtrekkersbond
opgericht en sloot "Medler" zich daarbij
aan. Met de officiële status verdween ge-
lijkertijd de romantiek een beetje. "We
kregen te maken met wedstrijdregie
menten en gewichtsklassen. Even het
puntdraad optillen, zo datje, wanneer je
aan de winnende hand was, er onder-
door door kon; dat soort geinige dingen
was er vanaf dat moment dus niet meer
bij", zo zegt Henk Brummelman.

De club telde 40 leden. De bloei ontstond
in de zeventiger jaren. In het buurtschap

Delden deed men ook aan touwtrekken,
waarna besloten werd om verder samen
te gaan onder de naam Touwtrek-
vereniging 'Vorden". Het ledenbestand
groeide naar 70 aktieve leden: 4 senio-
ren-en drie juniorenteams. T.T. Vorden
werd niet alleen in de Achterhoek be-
kend, maar ook in die delen van
Nederland waar de touwtreksport werd
beoefend. Ook buiten de landsgrenzen.
Vorden was aktief tijdens Europese en
Wereldkampioenschappen (Ierland, Zwe-
den, Wales).

Men kwam jarenlang uit in de
'Koningsklasse' (640 A). Thans is het
hoogst haalbare de klasse 680 A Vorden
trekt een stapje lager in de klasse 680 B.
Op dit moment bezet het team de eerste
plaats en hoopt in dit jubileumjaar weer
door te stoten naar de hoogste afdeling.

Antoon Steenbreker
Een naam die onlosmakelijk met de club
is verbonden. Mede door zijn toedoen be-
schikt de vereniging aan de Ruurloseweg
over een eigen clubhuis en akkomodatie
om je vingers er bij af te likken! In 1968
werd het clubhuis door de leden zelfge-
bouwd. Geld was er niet. De leden lapten
"briefjes" bij elkaar vanaf honderd tot
duizend gulden per man. Het ontbre-
kende geld werd door Antoon Steen-
breker op tafel gelegd. Vanaf 1968 reed
hij vrijwel dagelijks de gemeente Vorden
door om oud papier voor zijn club op te
halen.

Het eerste jaar haalde hij 11 ton oud pa-
pier op. De tonnages verdubbelden zich
jaarlijks. Soms 500 ton per jaar. De "tel-
ler" bleef staan bi^en totaal produktie
van 7 miljoen ki^pam. Ook de "levens-
teller" bleef stilstaan. Op 17 juni 1994
(Antoon Steenbreker was met zijn bak-

Het huidige bestuur van touwtrekvereniging Vorden
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£"en foto uit het archief van Touwtrekvereniging Vorden

flets op weg met oud papier) werd hij
door een auto aangereden en veronge-
lukte dodelijk.

Voorzitter Gerrit Barink: "Zijn dood was
een dieptepunt in de historie van de
touwtrekvereniging. Een aderlating van
het ergste soort. Wij zijn^itoon heel
veel dank verschuldigd". Ii^pt clubhuis
prijkt thans een schild waar de jaartallen
en de opgehaalde kg oud papier van jaar
tot jaar zijn geregistreerd. Overigens
wordt met Gerrit Barink eveneens een
naam genoemd van een nwi die heel
veel voor de club betekent.|^jaar lid en
vanaf 1981 voorzitter).

Een paar jaar geleden zat de klad er flink
in. Het ledental daalde jaarlijks. Zo erg
zelfs dat het voortbestaan van de club in
ernstig gevaar kwam. Gerrit Barink ging
er op uit om leden te werven. In feite een
solo huis-aan-huis aktie. Het resultaat: er
konden 15 nieuwe leden worden bijge-
schreven. De club heeft thans 45 leden,
waaronder tien jeugdleden. Vrij vertaald
2 seniorenteams en een jeugdteam.

Barink: "Je moet er als bestuur veel voor
doen. In de eerste plaats spreekt de touw-
treksport de jeugd niet aan. Men gaat bij-
voorbeeld liever voetballen. We moeten
de hand in eigen boezem steken. Vanaf
september tot ongeveer februari ligt "de
boel" stil. Dat gat is te groot. Juist voor die
periode moeten we alternatieven zoe
ken. We zijn er momenteel ook hard mee
bezig. Fitness en dat soort zaken. Om in

de toekomst leegloop te voorkomen", zo
zegt hij.

Touwtrekken voor senioren is een geheel
ander verhaal. Henk Bnimmelman:
'Touwtrekken is in feite een prestige
strijd. Laten zien dat je sterker bent dan
een ander. Eerlijk en manlijk een echte
teamsport. Is er tijdens een wedstrijd
eentje bij die het laat afweten dan merk
je dat gelijk. Dan ben je als team nergens
meer. Bovendien geldt: wisselen is er niet
bij. Je begint met z'n achten, valt er een
uit dan moetje met zeven man verder. In
toernooien betekent dat de gehele dag
met zijn zevenen. Meestal zijn de tegen-
standers dan ook wel zo sportief om met
zeven man te spelen. Maar die "ene" is na-
tuurlijk niet de beste, dat begrijp je wel",
zo zegt hij.

Het bestuur van T.T. Vorden bestaande
uit G.H. Barink (voorzitter), GJ. Vliem (se
kretaris), RBerendsen (penningmeester),
H.Brummelman (2e voorzitter), E.
Reinders (2e sekretaris) en Annelies
Hummelink en M. Engel geeft ter gele
genheid van het 40 jarig bestaan op vrij-
dag 5 juni een receptie in het clubhuis
aan de Ruurloseweg. Tegelijkertijd is er
in het clubhuis een fototentoonstelling.

Zondag 7 juni wordt er op het complex
de oostelijke kampioenschappen gehou-
den, terwijl op 16 augustus het open
Vordense kampioenschap voor bedrij-
ven, verenigingen en buurtverenigingen
zal plaats vinden.

Gezinsfietstocht
De Keijenburgse fietsclub De Keiaosers
houdt Tweede Pinksterdag weer een
fietstocht. De Omloop van de Graafschap
is bedoeld voor zowel sportieve als recre-
atieve fietsers.

Voor de getrainde toerfietser zijn er rou-
tes uitgestippeld van 110 en 80 kilometer.
De langste route voert via rustige, smalle
weggetjes naar de Veluwezoom en
IJsselvallei, waarna via het Dommelholt-
seveer bij Gorssel weer koers gezet wordt
naar De Graafschap, vanouds bekend
door zijn bosrijke omgeving en zijn tal-
rijke kastelen.
Voor de meer recreatieve fietsers zijn er
routes beschikbaar van 30 en 45 kilome
ter, die door de fraaie omgeving van
Keijenborg, Hengelo en Vorden slinge
ren. Alle routes zijn uitgepijld met bor-
de.n en zijn zo nodig na te lezen in het

uitgebreide routeboekje dat bij inschrij-
ving wordt verstrekt. Ook aan de inwen-
dige mens is gedacht. Er zijn onderweg
een aantal controlepunten waar een ver-
snapering zal worden uitgereikt en te-
vens is er gelegenheid tot het maken van
een kofrlestop.
De start van alle routes is vanaf café
Winkelman aan de St. Janstraat in
Keijenborg. Voor de afstanden 30 en 45
kilometer is er ook een starttgelegenheid
bij Restaurant 't Olde Lettink aan de
Almenseweg 35a in Vorden.

Gezinsdienst
'Als een lopend vuurtje' is het motto
van de gezinsdienst op zondagmorgen
31 mei in de Hervormde Kerk. Verstaan
wij elkaar nog wel? Staan onze oren
wel open om de goede woorden te ver-
staan? Aan de hand van de verhalen
van de torenbouw van Babel en het

Pinksterevangelie wil men de blij schap
van het Pinksterfeest als een lopend
vuurtje door Vorden laten gaan. lede
reen kan daaraan mee helpen door te
komen.

Skeelertocht
Op Tweede Pinksterdag wordt er in
Vorden weer een toertocht gorgani-
seerd voor skeeleraars en in-line ska-
ters. Deze tocht is één van de vijftig
toertochten die in dit jaar onder auspi-
ciën van de Skeelerbond Nederland
worden georganiseerd.
Het evenement in Vorden is de eerste
zogenoemde 'vrije tocht' die er in
Nederland wordt gehouden voor skee
leraars en in-line skaters onder de vlag
van de SBN. Dit betekent dat de deel-
nemers op eigen gelegenheid verschil-
lende afstanden kunnen afleggen, zon-

der dat men verplicht is een vast tempo
aan te houden. Bij andere toertochten
wordt er 'in colonne' gereden met een
gemiddelde snelheid van 22 kilometer
per uur voorafgegaan door motorrij-
ders.
De tocht in Vorden biedt dus meer mo-
gelijkheden voor skeeleraars en in-line
skaters om op eigen nivo mee te doen.
De standen zijn 15, 20, 30 en 60 kilo-
meter. De routes lopen door het bui-
tengebied van Vorden. Bij het overste
ken van drukke wegen is begeleiding
aanwezig. Alle deelnemers dienen ver-
plicht een helm te dragen. Halverwege
het traject is er een drink- en verzor-
gingspost.
De organisatie is in handen van Sport-
organisatieburo Freewheel aan de Zut-
phenseweg, dat ook als vertrek- en
eindpunt fungeert. Voor meer informa-
tie kan men bellen met Freewheel:
(0575) 55 42 28.



Zutplmonrog IA - THetoen (0575) 55 18 85

Hollandse AARDBEIEN
per doos

198

Hollandse BLOEMKOOL
per stuk

nl sap VALENCIA LATE SINAASAPPELS
15 stuks

hagelwitte CHAMPIGNONS 905
500 gram mmm

ze zijn ar weer ..nieuwe oogst KIWI'S QQQ
10 stuks O?

voorgekookte KRIELTJES O95
heel kilo Wi

wegens succes.. VOORJAARSSALADE
200 gram

Griekse FETA
100 gram

diverse soorten OLIJVEN
100 gram

PORT., white, ruby, tawny
per fles

2*»

CADBURRrS gomongd

per doos

CAMPBELL'S diverse soorten soep
per blikje

2 Bosbloemen naar keuze l 9,95

2 Begonia's voor de kamer f 10,-

4Fuchsia's f 10,-

4 Bol Begonia's vijfde GRATIS f 10,-
Volop keuze in tuinplanten

DE VALEWEIDE-bloemen
DE MARKT. VAN ALLE MARKTEN THUIS.

Het Pinkster-
weekend kan niet

meers

-̂ ^P^ '̂

3 biefstukken
Coburger, achterham
boterhamworst
(100 gr. per soort),

691lasagne,
700 gr.

/2± Kalkoen Roquefort.^^5Q
samen voor / 700 gr. @r mm
Varkens frikandeau, C 98 magere runderlappen, £L 98
500 gr. 500 gr. O500 gr.
Pinkstercocktail, ^89 Kipfilet

£m met hazelnoten,
100 gr.

100 gr.

Keurslager

Vlogman
Zutphenseweg 16 - Vorden - Telefoon (0575) 55 13 21

jfe

Adviseurs helpen
'starters' op weg.

Rechtsvormen, huwelijkse voorwaarden of testamenten - het is
zinvol er het nodige van te weten. De adviseurs van AccoN

Accountants & Adviseurs vertellen u alles over het ondernemers-
plan, geautomatiseerde boekhoudpakketten en de fiscale aspecten

van uw onderneming. Vervolgens klopt u aan bij de specialisten
van de Rabobank waar u terecht kunt voor uw financieringen en

verzekeringen.

Zo heeft u de belangrijkste adviseurs op een rijtje. Gratis en voor
niets, op één adres. En ...... de koffie staat voor u klaar. Dus wilt u een

soepele start van uw onderneming? Maak clan een afspraak voor het
eerste contact: S (0575) 52 22 44

Rabobank
ACCOUNTANTS * ADVIIIUBS

Wielersport
Donderdag 21 mei, een typische fietsdag
(Hemelvaartsdag), startte Rudi Peters in
een cours te Mijdrecht. Hij behaalde daar
in een zware cours een 6e plaats. De ge
hele nationale veteranentop stond hier
aan het vertrek. Er reden half cours 4
man weg, ze behielden tot in de finale
van de wedstrijd een kleine voorsprong.
Winnaar werd Ton v. Duivenbode.
Ook zaterdag 23 mei werd er opnieuw
een wedstrijd verreden, ditmaal in
Kierden bij Harderwijk. Een cours over
60 km. met cydosportieven en veteranen
gecombineerd.
Deze wedstrijd verliep voor de renners
nogal ongelukkig. De eerste regenbuien
na een droge periode geeft altijd veel val-
partijen. Het peloton was half cours ook
gehalveerd, zo'n 25 renners reden de
cours uit. Peters werd lle en de gebroe
ders Ralf en Lars Vos uit Zutphen reden
uiteindelijk de wedstrijd keurig uit

Dat alleen was daar een goede prestatie.
Peter Makkink behaalde in Winterswijk
een verdienstelijke lle plaats bij de
Amateur cours. Ook RTV-ers Reynold
Harmsen uit Warnsveld en Martin
Weyers uit Hengelo (Gld.) reden deze
cours voortreffelijk uit.

Jan Pieterse behaalde in Honselerdijk bij
Delft een knappe 4e plaats in z'n 50 plus
cours. De kopgroep van 5 renners reed
hier half cours weg. Koos Kampen werd
winnaar.

P LI a r d c n s p o r t

L.R. EN P.C. DE GRAAFSCHAP
Op het concours in Ruurlo werden de
volgende prijzen behaald bij de Ponies.
Fredrieke Gotink met Lady eerste prijs
met 163 punten in de B-dressuur; Leonie
Pol met Simone een vijfde prijs met 160
punten in de B-dressuur en bij de
Paarden behaalde Jennie Hartman met

Irene een derde prijs met 168 punten.
In Winterswijk behaalde Louise van der
Stelt met Datsje een vijfde prijs met 164
punten in de B-dressuur.
In Markelo behaalde Nicole Lettink de
volgende prijzen: met Offen Minos een
eerste prijs met 166 punten en een twee
de prijs met 176 punten; met Juries
Nieuwmoed een vierde prijs met 164
punten en een vijfde prijs bij het B-sprin-
gen.
Bij de viertallen weds trijd in Gorssel bij
Semper Fideles. Behaalde het eerste vier-
tal van de Graafschap een derde plaats
en het tweede viertal een vierde plaats.

H ii r d l o p c n
Op vrijdagmiddag 22 mei jl. startte om
14.00 uur de 19e Croon 24-uurs loop van
Apeldoorn welke op zaterdag 23 mei om
14.00 uur eindigde.
Vanuit Stichting Zuytvenne uit Zutphen

namen maar liefst twee teams deel aan
dit fantastische sportevenement. Samen
met enkele andere Vordense deelne
mers, Ernst te Velthuis en Robert
Sieverink, deed Gerda Bos voor de derde
maal mee aan deze loop. Net als de twee
voorgaande jaren slaagde zij er ook nu
weer in om de 24 uurs loop te volbren-
gen. Met een team van tien personen
werd ongeveer 300 kilometer afgelegd.

D ei m m e n

FLEUR PARDIJS VIJFDE OP NK
Fleur Pardij s maakte de afgelopen dagen
haar debuut bij het Nederlands
Kampioenschap voor meisjes. Met haar
leeftijd van 11 lentes kwam Fleur uit bij
de pupillen en moest het opnemen tegen
dertien leeftijdgenoten. Verspreid over
drie dagen werd dit kampioenschap ge
houden in Mook, beginnende op hemel-
vaartsdag. Gelijktijdig speelden ook de
aspiranten en junioren. Het was dus een
drukke en zeer gezellige happening daar
in Mook.
Vele ouders en andere belangstellenden
waren aanwezig om de jeugd aan te moe-
digen. In die geweldige sfeer had Fleur to-
taal geen last van zenuwen, die had zij
aan haar ouders gegeven. De eerste twee
dagen had Fleur vleugeltjes en scoorde
er driftig op los. Na negen ronden had zij
een score van 12 punten en uitstekende
vooruitzichten op de ereplaatsen. Samen
met Nina Hoekman-Jankovskaja had
Fleur zich de voorafgaande weken inten-
sief voorbereid op dit zware toernooi. En
Fleur begon nu de vruchten te plukken
van deze voorbereiding. Helaas had zij de
laatste dag haar kruit verschoten en
moest twee nederlagen toestaan. Aan
haar 12 punten kon zij slechts twee remi-
ses toevoegen en eindigde daarmee op 14
punten. Met deze fraaie score legde Fleur
beslag op een prachtige gedeelde vijfde
plaats. Alle reden voor haar en haar ou-
ders tevreden te zijn met dit uitstekende
resultaat. Fleur heeft alle recht terug te
kijken op een zeer geslaagd debuut.



TE KOOP GEVRAAGD

Alle merken en bouwjaren

AUTO'S EN
BEDRIJFS-
WAGENS

a contant +
RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74
b.g.g. 06-53405682

Zé pinkster-
ge o p en d
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iiiaA-_ X van 11.00 tot 17.00 uur

TrefPunt
Graafschap- West

uw vereniging
gratis op Internet

Informatie bij uw
Rabobank

Vraag advies over uw
Internetpresentatie bij

DRUKKERIJ
WEEVERS
Telefoon (0575) 55 10 10

BUS BESTELLEN?
HARREN BELLEN
Keuze uit 50 toerbussen

HAVI Reizen J.L HARREN
Klarenbeekseweg 14 - VOORST

Tel. (0575) 50 13 34

p 2e pinksterdag kunt u bij de Wonerij ook kopen.
Dé showroom staat dan geheel in het teken van de
nieuwe trends en zomercollecties. Op het gebied
van meubelen, slaapcomfort. raamdecoratie voor
binnen en buiten en vloerbekieding tot in detail.
Een lust voor het oog en om thuis een gerieflijke
woonsfeer te creëren. Grenzen in trends en design
worden verlegd voor een jarenlange tevredenheid.
Wij nodigen u graag uit om u zelf te overtuigen
van deze meest complete collectie.

Tot ziens bij De Wonerij, Hartje Achterhoek.

/t G t even

DE WONERIJ
G r o e n l o s e w e g 9 R u u r l o , Tel . : 0573 45 12 39

AEROBIC DANCE
CENTRE RUURLO

Kangoo'robic op de
Kangoo Jump

donderdag 1O.OO-11.OO uur
20.45-21.45 uur vanaf
28 mei in de boogschiethal
(achter de sporthal)

woensdag 10,17, 24 juni
18.30-19.30 uur
in de Tapperij' (a.d. Dorpsstraat)
Tevens 19.45-2O.45 uur extra uur
body sculpting
(alleen spieroefeningen)

Tarief:
Kangoo per les ff 12,5O (incl. huur schoen è ff 7,5O
Body Sculpting 3 proeflessen ff 15,-

Beleef de sensatie van Kangoo'robic op de Kangoo
Jump. Kangoo'robic is swingend, verend en stimule-
rend. Kangoo'robic doe je op speciale schoenen: de
Kangoo Jump. De schoen zorgt voor een nieuwe impuls
tijdens aerobiclessen, zowel in- als outdoor. = (binnen
en buiten)

Inlichtingen en aanmeldingen:
Tel. (O573) 45 33 54 (Gerlande Gude)
Aanmelders hebben voorrang

• VOLOP
l PERKGOED

Een tray vol perkplanten

vrolijke bloemen (10 stuks)

o.a. afrikanen, vlijtige lies, lobelia,

petunia, begonia, enz.

Nu voor
de BLOEIPRIJS van

OP=OP
Grote sortering perkgoed.

Bouw- en klusmarkt

L Heijink
Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796

Tweede Pinksterdag geopend

Zondag 31 mei

Pinksterbrunch
f22,50

Pinksterbuffèt
(koud-, warm- en nagerechtenbuffet)

£32,50
Gaarne tijdig reserveren! Vol is vol!

Buiten deze dagen kunt u natuurlijk ook
reserveren voor groepen vanaf 20 personen

Zondag 21 juni Vaderdag
Vaderdagbrunchf22,50

Vaderdagbuffet (koud, warm en nagerechten) ƒ 32,50

Hotel Café Restaurant

'Meilink'
Barchem

Borculoseweg 4
S Telefoon (0573) 44 12 0 2 «

l«to««»» J ^Jteen naar on*« _ -̂̂ vx v

SSEÏfJ1'' • BOUWMATERIALEN

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.30 uur;
zaterdag van 9.00-14.00 uur.

TEGELHANDEL

mullcr-vordcf) bv
plavuizen - natuursteen - wandtegels - sanitair

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

Tonny Jurtiërts
AUTOSCHADE
ÏSTELBEDRIJF

uur / vin. tot 21.00 uur / zat. tot 13!00 uur l DE VENTERKAMP 7 RUURLO (0573) 45 11 61

Ir

LIJSTEN
Uw mooiste foto lijkt nu nog mooier,
uw borduurwerk wordt nu een echt kunstwerk,
uw diploma's krijgen nóg meer inhoud en
uw fraaie reproduktie siert de wand als nooit tevoren.

Een mooie lijst geeft een stukje waarde-
vermeerdering aan alles wat u op een mooi plekje
wilt ophangen.

De keuze is enorm; van klassiek tot modern, dun
of dik, groot of klein. Wij /.orgen ervoor dot de l i j s t
exact op maat gemaakt wordt, eventueel voorzien
van ontspiegeld gl.is.

Knm yi-ru.sf rvns lunys »»>r een goed advies.

IHARMSEN
WKSCHILDERS

Zelhemseweg 21

Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 40 00



Wij zijn verhuisd: Fa m. E. Voskamp
van Schuttestraat 10 naar

Het Wiemelink 1, 7251 CW Vonten
Telefoon (0575) 55 14 O7

ASSURANTIE- ADVIES- EN BEMIDDELINGSBUREAU

NORDE
BURG. GALLEESTRAAT 10 7251 EB
POSTBUS 83 7250 AB VORDEN

Voor uitgebreide informatie over uw
uitvaartverzekering en verzorging via de

Monuta V
kunt u bij ons terecht. Bel (O575) 55 19 67
voor een afspraak of kom naar ons kantoor

l juni Tweede Pinkster dag

geopend
van 12.30 tof 23.00 uur

Dinsdag 2 juni gesloten

Zutphenseweg l
Vorden

Tel. (0575) 55 42 22

Tweede Pinksterdag
gezinsfietstocht

'Omloop
van de Graafschap'
Inschrijving vanaf 09.30 tot 13.30
uur bij restaurant 't Olde Lettink
in Vorden.

Wij bieden u veel variatie op onze
menukaart.

Ook als u wat te vieren heeft staan wij
voor u klaar om er iets moois van te
maken. Belt u gerust om te informeren
naar de vele mogelijkheden.

Wij wensen u veel fietsplezier

Restaurant 't Olde Lettink
Almenseweg 35, 7251 HN Vorden
Telefoon (0575) 55 4O O1

Jansen & gal
autoschadebedrijf

Autoschadereparaties
aan alle merken onder garantie

Autoglasservice
Leenauto gratis etc.

Brinkhorst l
7207 BG Zutphen
(Industrieterrein Revelhorst)
Tel. (0575) 52 28 16

Nu boeken
eld besparen

Turkije, Kusadasi
os, halfpension.

Tunesië, Sousse
9 in juni. Hotel Kaiser, l

Egypte, Sharm el Sheikh

Aruba, Oranjestad

New York

La Palma, Puerto Naos

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 895,-

f 795,

f 695,-

p.p.

p.p.

p.p.

nu 9 dagen vanaf T ••w99f*" p.p.

nu 5 dagen vanaf

nu 8 dagen vanaf

f 940,-

f 895,-

p.p.

p.p.

Voor last-minute
aanbiedingen gaat u laar de Rabobank

Loopt u even bij ons binnen of kijk op internet: www.rabobank.nl Rabobank
Reizen

Vorden Zutphenseweg 26 tel. (0575) 55 78 37
Hengelo Raadhuisstraat 21 tel. (0575) 46 84 40

Steenderen B^Smitstraat 21 tel. (0575) 45 81 05

HELP HET
GELUK'N

ui.: 0570 - 1 1 1 BW. fu: 0570 - MS 602

GIRO DEVENTER

4Ö4O4O
VOOR KINDEREN

MET MINDER KANSEN

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf

GLIMMO
Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden.
Tel. (0575) 55 24 14 of (0575) 49 21 18

vu-^rttn * _ifOranjeplaagj? *
Deco Home -

Eén keer in de vier jaar willen
we hem allemaal in huis

l ^ hebben: de oranjeplaag.
^ De leukste plaag van

£^f Nederland. Bij besteding van ƒ100,- bij
Deco Home krijgt u gratis een prachtexemplaar
van zo'n oranjebeest mee.
Gewoon kopen kan natuurlijk
ook (ƒ9,95). Dus kom snel
naar Deco Home en kleur uw
huis oranje met wk-knuffels.

Zolang de voorraad strekt.

til

HOME
HARMSEN
Zelhemseweg 21
7255 PS Hengelo
Tel.: 0575 - 464000



Oostnet wijzigt
dienstregeling
in Achterhoek
Vervoersbedrijf Oostnet stelt voor met in-
gang van 23 augustus een aantal wijzi-
gingen in de dienstregeling door te voe-
ren. De provincie Gelderland geeft u de
gelegenheid uw mening over de voorge-
stelde wijzigingen kenbaar te maken. In
de periode van 25 mei tot en met 29 juni
liggen de wijzigingen van de dienstrege-
lingen die Oostnet voorstelt ter inzage op
het gemeentehuis.
Wanneer u uw mening over de voorstel-
len kenbaar wilt maken, kunt u dit tot
en met 29 juni doen door een ongefran-
keerde brief te sturen naar de provincie
Gelderland. Hierin vermeldt u om welke
gemeente en buslijn het gaat. Het adres
van de provincie luidt: Gedeputeerde
Staten van Gelderland, Dienst Wegen,
Verkeer en Vervoer, ter attentie van
Cluster Openbaar Vervoer, Antwoord-
nummer 411, 6800 WC Arnhem.
De provincie Gelderland is verantwoor-
delijk voor het interlokale busvervoer in
een groot deel van onze provincie, onder
meer voor de Achterhoek en omgeving.
Dit betekent dat Gedeputeerde Staten de
wijzigingen van de dienstregelingen
moeten vaststellen. Voordat zij dit doen
willen zij hierover eerst de mening van
de bevolking kennen. Wanneer er op-
merkingen of wensen over de voorgestel-
de dienstregelingen gemaakt worden,
treden GS met de vervoersonderneming
in overleg of deze opmerkingen reëel
zijn en of er eventueel aanpassingen ge-
daan kunnen worden. Vervolgens stellen
GS de nieuwe dienstregeling vast. De
nieuwe dienstregeling voor Oostnet
moet 23 augustus ingaan.
Mocht u vragen hebben over de voorge-
stelde dienstregeling, dan kunt u contact
opnemen met de cluster Openbaar
Vervoer en de dienst Wegen, Verkeer en
Vervoer: Mevrouw S. Kenbeek, tel. (026)
359 96 13 of de heer J. de Jong, tel. (026)
359 96 78 van de provincie Gelderland.
Heeft u klachten over de bestaande
dienstregeling, dan kunt u contact opne-
men met het vervoersbedrijf Oostnet
(0800-258 02 58).

Een echte Waai niet weg!
tegen een waanzinnige prijs,

Bouw- en klusmarkt

Hcijink
Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796

Automobilisten opgelet:

Univé komt u tegemoet met
verlaagde All-Risks-premies!

^S )j] Autorijden wordt steeds duurder.

Gelukkig komt Univé u tegemoet.

Want de toch al voordelige All-Risks-verzekering

van Univé heeft nu een nóg lagere premie.

Wacht dus niet langer. Rij snel naar Univé voor

een uiterst scherpe offerte.

Of stuur de ingevulde bon in.

.„^voordelen van de
^U-Risks-verzekerins van Univé~~~~~~~^^—^— i

Nu nóg lagere premie

Snelle schadeafhandeling

Aantrekkelijke bouwjaarkorting tot 20%

Nieuwaarde-uitkering bij total loss in
eerste jaar

Unieke bonusregeling met langzame
terugval bij schade

BonusWcherming op hoogste trede

Verzekeringen met of zonder eigen risico

Contractduur van l jaar

Gratis hulp bij pech in het buitenland

Ballonvaren
in uw eigen regio

Aantrekkelijke groeps-
korting.

Inlichtingen:

B. Enzerink
Tel. (0575) 46 15 34

Q Neem telefonisch contact met mij op voor een vrijblijvende afspraak.
U Stuur mij een vrijblijvende offerte op basis van de onderstaande gegevens.

Naam:... ... m/v

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon:

Merk auto: Type: Uitvoering:

Bouwjaar: Kenteken: Gewicht: kg.

Oorspronkelijke cataloguswaarde: ƒ incl./excl. BTW

Bedrag te verzekeren accessoires: ƒ incl./excl. BTW

Aantal jaren schadevrij: Aantal km. per jaar:

Brandstof: Q Benzine Ui LPG Q Diesel

Gebruik:
U Particulier U Lesauto U Lease-auto
Q Taxi (op afroep) Q Personeels- / betaald vervoer

Geboortedatum regelmatige bestuurder:

LI kunt deze bon opsturen aan: Univé Gelre,
Antwoordnummer 3525, 7260 ZX Ruurlo.

(een postzegel is niet nodig)

VERZEKERINGEN

Daar plukt ü de vruchten van!

Onderlinge Verzekerings Maatschappij

Univé Gelre
Stationsstraat 12
7261 AD Ruurlo
0573-451635

Eekmolenweg 10
7241 CM Lochem
0573-298100

THEO TERWEL
AUTOSCHADESPECIALIST

NEDERLANDSE VERENIGING

VAN ONDERNEMERS IN HET

CAROSSERIEBEDRUF

Oranje Doelvermogen
• Juich 2x zo hard bij elk Nederlands WK-doelpunt

• Als Nederland scoort, scoort u ook

• U krijgt nl. een extra aandeel voor ieder doelpunt dat
het Nederlands elftal scoort op het WK

• Uw minimum bonus is ƒ 100,-

• Profiteer van het gunstige beursklimaat in Nederland

• U kunt al deelnemen voor een klein maandelijks
bedrag

Dat wordt voor u belegd
in het NN Nederland
Plus Fonds

Wij sturen u graag
de spelregels

Doe mee voor 5 juni
aanstaande!

Bel ons voor nadere
informatie en een
aanvraagformulier

FINANCltLf PLANNING

Loolaan 88 7261 HV Ruurlo
Tel. 0573-45 39 80
Fax 0573-45 39 93

Mr. drs. B.H.J. de Regt
Gecertificeerd Financieel Planner

II V.O .f.
c h o o r s t e e n v e e g b e d r i j f

Tel. 0314-622267

GERARD BRANDENBARG
Blekweg 11, 7021 JWZelhem, tel. (0314) 62 22 67

Fa. A. Beeftink en Zn.
LOON- EN GRONDVERZETBEDRIJF

•Te koop: Mini ronde baaltjes
hooigras in plastic verpakt,
(zonder kunstmest).

Tevens houden wij ons aanbevolen met:
Mini ronde balenpers en wikkelaar.

Joostinkweg 12, 7251 HK Vorden

Tel. (0575) 55 12 49 b.g.g. 55 25 03

Fax(0575) 55 20 95



WK '9-AKTIE PRIJZEN
BU UW EIE(TR« W«ID ZAAK

ELECTRO
WORLD

DE
WERELDZAAK
DIE JE KENT

Deskundige
voorlichting

SSw^<*«lvM«or«eonl«r
volMig» autom»«*

Gratis
thuisbezorgen

Eigen
technische

dienst

SI N EC RO
BAAK Zutphen-Emmeriksewcg 46
VORDEN' Dorpsstraat 8
ZUTPHEN Nieuwstad 45
'Bang & Olufsen dealer

tel. 0575-441264
tel. 0575-551000
tel. 0575-543202

1948 1998

BOUWMATERIALEN
Ter gelegenheid van ons 50-jarig jubileum en het feit dat wij al 25 jaar

BECKER KEUKENS
adviseren, verlenen wij tot en met 31 mei aanstaande in elk geval

25% KORTING op inbouwapparaten. Deze korting kan zelfs oplopen tot
50% bij aankoop van een complete keuken.

Door middel van een speciale actie dingt u mee naar zelfs

1OO% KORTING op door u gekochte apparaten.
Komt u vrijblijvend overtuigen van de ongekende mogelijkheden op het

gebied van keukeninbouwapparaten: inductie-kookplaten, combi-magne-
trons, vaatwasmachines, ovens, schouwkappen, kokend waterkranen etc.

EN OOK ONZE BECKER KEUKENS
in de nieuwste modellen. Deze moet u gewoon even zien!

25% tof f OO% korting op inbouwapparaten
Openingstijden dagelijks tot 18.00 uur • vrijdags doorlopend tot 21.00 uur

zaterdags van 09.00 tot 13.00 uur (overige tijden op afspraak)
Spoorstraat 28 • Ruurlo • Telefoon (0573) 45 20 00

ELECTRO WORLD. DE WERELDZAAK DIE JE KENT
tassmg zijn de Algemene Voorwaarden Electrolechnische Detailhandel (AVED). vastgesteld c

114/1996 Ier inzage bggen en dw op verzoek onverwijld en Kosteloos zullen worden toegezc

Met kwaliteitsdrukwerk van de
gecertificeerde drukker uit Vorden

bent u beslist de winnaar

Aspergeboerderij
'De Boskamp'
Te koop:

verse
asperges
MARCEL HALFMAN
Hengeloseweg 15, 7251 PB Vorden
Telefoon (0575) 55 24 80 of 55 18 03

TUINHOUT-GAASPRODUKTEN
BLOKHUTTEN-BERGINGEN

VUREN TUINHOUT
Komo geïmpregneerd, geschaafd met ronde hoeken
afm. 19x 145mm lengtes 3.6Q-4.2D-4.8Q-5.4Om

w.a. ƒ2.75 pm.
Bfm.
afm.
palen

44 K 70 mm lengtes 5.10 m
44 x 95 mm lengte 4.80 m
70 K 70 mm lengte

palen 70 x 70 mm lengte
reom
2.70 m

a ƒ4.95 pn.
è ƒ5.95 pm.
a ƒ9.95 p.st.
è ƒ14.95 p.st.

BANG1RAY HARDHOUT geschaafd
afm. 7Ox7Qmrn lengte 2.75rn v.a. ƒ32.50 p.st.
afm. 19x145mm Anttelip 3.00m é ƒ20.45 p.st.

Bouw- en klusmarkt

Heijink
Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796

Tweede Pinksterdag geopend

Boedeldag
De veilingcoininissie organiseert op zaterdag 30 mei 1998

van 10.00 tot 15.00 uur een:

Boedeldag
bij de prachtig gelegen oude boederij

aan de Baakseweg l te Vorden
Grote keuze meubelen bijvoorbeeld:

• kasten, stoelen, ledikanten, tafels enz.
• glas en aardewerk, potjes, pannetjes, radio's, T.V.'s

te veel om op te noemen.

Dit alles voor weggeefprijzen!

in de tent kunt u rustig zitten onder het genot van
koffie, cake, soep, frisdrank, broodjes enz.

De netto opbrengst is voor alle kerken in de gemeente
Vorden voor onderhoud van de kerkgebouwen



Eerste cd voor pastoor J. van Zeelst:

30+ Koor nu ook op cd

Het Katholieke 30+ Koor uit Vorden is
nu ook op cd te beluisteren. Afgelo-
pen zondagochtend ontving pastoor
J. van Zeelst de eerste cd van het koor.
Dit gebeurde tijdens de dienst in de
Christus Koningkerk. Het 30+ Koor
verzorgde de muzikale omlijsting
van deze mis.

In totaal staan er vijftien religieuze
Nederlandstalige nummmers op de cd
Wonderlijk vrij'. Het 30+ Koor werd vijf
jaar geleden opgericht door enkele oud-
jongerenkoorleden en bestaat uit veertig
zangers en zangeressen die bijna alle-
maal de leeftijd van dertig jaar gepas-
seerd zijn. In de loop van het afgelopen
jaar onstond het idee om rond de viering
an het eerste lustrum van het koor een
cd uit te brengen. Nadat de financiële
haalbaarheid van de cd was onderzocht,

ging het koor enthousiast aan de slag. Zo
werd er wekelijks onder leiding van diri-
gent Felix Smeets gereperteerd om de
puntjes op de 'i' te zetten.
Samen met geluidstechnicus Rob
Calamé van het Arnhemse bedrijf
CDemo doken de leden van het 30+ Koor
op 15 april de Christus Koningkerk in. In
totaal werden op deze dag 18 nummers
op band vastgelegd waarvan er dus vijf-
tien op de cd zijn terecht gekomen. Bij de
presentatie van de cd op zondagochtend
had het 30+ Koq^fe pech dat gitarist
Gerard Wiechermc en soliste Ingrid
Heerink ontbraken. Ingrid Heerink moet
verstek laten gaan vanwege een griepje
terwijl Gerard Wiecherink zojuist vader
was geworden. ^^
De cd Wonderl|^vrij' is te koop bij
Kadozaak Sueters en de ABN AMRO
Bank

Swingende haantjes

Muziekvereniging Sursum Corda uit Vorden en Keurslager Vlogman hielden zaterdag onder
het motto 'Het swingt de grill af een haantjesaktie. De mensen uit het dorp konden van te vo-
ren inschrijven voor deze aktie. Zaterdag werden de vers gegrilde haantjes verpakt in speciale
magnetronverpakking bij de mensen thuis bezorgd. Ook was het die dag mogehjk om een
haantje te kopen op het terrein van Keurslager Vlogman. Muziekvereniging Sursum Corda
zorgde tijdens de verkoop aan de Zutphenseweg voor de muzikale omh'jsting door allerlei
nummers ten gehore te brengen. Het winkelende publiek kon dit gratis concert van Sursum
Corda wel waarderen. Ook slager Dick Vlogman was zeer in zijn sas met het optreden van
Sursum Corda op zijn parkeerplaats. "Dit moeten we vaker doen", aldus Vlogman.

Vervroegd inleveren kopy
De volgende uitgave van Weekblad Contact wordt - in verband met
Pinksteren - eerder samengesteld dan anders. Kopy voor de editie Vorden
dient uiterlijk vrijdag 28 mei om 9.00 uur te worden ingeleverd bij
Drukkerij Weevers.

De redactie

Een landgoed vol leven
Zaterdag 30 mei houdt Vereniging
Natuurmonumenten een excursie op
landgoed Hackfort, vertrek vanaf de
watermolen vóór kasteel Hackfort,
Baakseweg 8 in Vorden. Het is raad-
zaam kleding en schoeisel aan te pas-
sen aan de weersomstandigheden.

Landgoederen vormen de parels in een
landschap. Ook Hackfort is een stille ge
tuige van een stukje cultuurhistorie in
een oud hoevenlandschap. Het 'goed'
Hackfort, 730 ha groot, dateert uit de
veertiende eeuw. Het landgoed oogt
vriendelijk door de kleinschaligheid: kas-
teel en watermolen liggen in het hart,
daaromheen kasteelbos, weiden, akkers,
houtwallen, singels, lanen, monumenta-
le boerderijen met rieten daken, hooi-
schelven en bakhuisjes. En al die uiteen-
lopende landscahpselementen vormen
met elkaar toch een eenheid.
Die variatie in leefgebied is gunstig voor
een rijk planten- en dierenleven. Dieren

vinden voedsel, nestgelegenheid en
schuilplaatsen in overvloed. De akkeron-
kruiden op de kleine akkers die Natuur-
monumenten op milieuvriendelijke wij-
ze bebouwt, trekken veel insecten aan.
Vlinders als icarusblauwtje en bruin
zandoogje zijn gebonden aan die krui-
denrijke graslanden en bermen. Vogels
als grauwe vliegenvanger en zanglijster
bewonen houtwallen en singels. Boeren-
zwaluw, zwarte roodstaart, maar ook
vleermuizen als grootvleermuis vinden
een plekje in de boerderijen en schuren.
De bossen herbergen roofvogels, uilen en
spechten.

NIEUW WATERRAD
De molen op het landgoed wordt mo-
menteel gerestaureerd: naar verwach-
ting zal er eind juni weer graan op gema-
len kunnen worden. Onlangs is het nieu-
we eikenhouten molenrad geplaatst. De
excursieleider kan er meer over vertel-
len.

Nationale voorleesdag op woensdag 27mei:

Martine Letterie leest
voor bij 'de Klimboom'
Kinderdagverbijf 'de KhïïlDoom' aan
het Wiemelink 40 heeft de Vordense
kinderboekenschrijfster Martine Let-
terie uitgenodigd om op woensdag 27
mei voor te komen lez^i uit haar
boek 'de Verhalentoren'̂ pt initiatief
heeft plaats in het kader van de Na-
tionale Voorleesdag die op deze dag
wordt gehouden. Het verhaal dat
Martine Letterie op 27 mei voorleest
aan de kinderen van 'de Klimboom'
speelt zich af in Vorden.

Meer dan 285 basisscholen en meer dan
445 instellingen voor kinderopvang orga-
niseren op hetzelfde moment een voor-
leesdag. Basisscholen en instellingen
voor kinderopvang hebben half maart
een lesbrief of speelwerkbrief ontvangen
waarin zij hiertoe uitgenodigd werden.
Ongeveer 5 procent van de basisscholen
en 10 procent van de instellingen voor
kinderopvang heeft hier enthousiast op
gereageerd. Bij negen voorleesontbijten
wordt voorgelezen door acteurs en pre-
sentatoren van het programma Het

Klokhuis in het kader van hun tienjarig
bestaan. Verder wordt er in het hele land
door verschillende burgemeesters, wet-
houders, commissarissen van de
Koningin en andere prominente Neder-
landers voorgelezen.
De Nationale Voorleesdag wordt dit jaar
voor de vijfde maal gehouden. Met het
organiseren van een voorleesdag willen
de organisatoren eens op een andere ma-
nier de aandacht vragen voor voorlezen,
leesbevordering en het kinderboek. De
aandacht gaat dit jaar uit naar groep 3
tot en met 6 van de basisschool. Uit on-
derzoek blijkt dat de ouders en leer-
krachten vaak met voorlezen stoppen als
kinderen zelf kunnen lezen. Juist in die
fase blijkt voorlezen echter een belang-
rijk middel om kinderen plezier in lezen
te laten krijgen of houden.
De Nationale Voorleesdag is een initia-
tief van Stichting Lezen (het landelijk
platform voor leesbevordering) in sa-
menwerking met Stichting CPNB en het
NBCL Vereniging van Openbare Biblio-
theken en de Klimboom.

Donderdag beslissende wedstrijd tegen Terborg:

Socii dichtbij promotie
Het eerste elftal van Socii uit
Wichmond staat met één been in de
vijfde klasse. Op Hemelvaartsdag
won Socii met 5-3 van Mee uit Miste.
Donderdag staat de allesbeslissende
wedstrijd tegen Terborg op het pro-
gramma. Als Socii deze wedstrijd in
Terborg winnend afsluit dan promo-
veert het team van trainer Henk
Klein Nengerman naar de vijfde klas-
se.

De thuiswedstrijd tegen Mee begon
slecht voor Socii. Al in de 15e minuut mi-
nuut bracht Gerben van Eerden Mee ge
heel tegen de verhouding in op een 0-1
voor sprong. De voetballers uit Wich-
mond bleven de rest van de eerste helft
domineren maar wisten dit niet om te
zetten in doelpunten.

Na de rust had Socii meer geluk. Na vijf

minuten spelen bracht Patrick van
Rossum beide partijen weer op gelijke
hoogte. Rogier Matser was even later
dichtbij de 2-1, maar de keeper van Mee
wist deze bal op het allerlaatste moment
nog aan te raken. In de 59e minuut was
het wel raak en schoot Rogier Matser het
team naar een 2-1 voorsprong. Hierna
kwam Mee weer even terug in de wed-
strijd door een doelpunt van Emiel
Dibbits (2-2).

Socii liet zich hierdoor niet van de wijs
brengen. Even later was het dan ook al
weer 3-2 toen Jan Willem Krijt een penal-
ty benutte. Rogier Matser bracht vervol-
gens Socii in veilige haven door 4-2 te sco-
ren. Hierna werd het nog even spannend
toen Jan Willem Krijt een bal in eigen
doel schoot (4-3). Drie minuten voor tijd
bracht Eelco Pierik de eindstand op het
score-bord (5-3).



Voor het downloaden van deze foto's verwijzen u door naar onze internetpagina. Ons adres is http://www.weevers.nl/contact



Erehaag in Borculo

Woensdag 20 mei werd door medewerkers van het Aannemersbedrijf Bargeman
uit Vorden een erehaaggevormd bij het gemeentehuis in Borculo voor hun colle-
ga Erwin Florijn die in het huwelijk trad met Christie Leerink.

V o c' t b a

Op zaterdag en zondag vond het tweede
weekend plaats van het 23e drieweeken-
dentoernooi van SVRatti. Op zaterdag-
ochtend 23 mei was het allereerst de
beurt aan de D-pupillen. Er deden in to-
taal twaalf ^elftallen mee aan het toer-
nooi in Kranenburg. Heino Dl won de
eerste plaats. De tweede en derde plaats
was voor WG'25 Dl en Kotten Dl. De D-
pupillen van Ratti werden vierde. De Fair
Play Cup ging naar Vosta Enschede.
Terwijl de prijsuitreiking van de D-pupil-
len nog gaande was, kwamen de eerste A-
elftallen al weer binnen voor het mid-
dagtoernooi. De eerste plaats bij dit toer-
nooi was voor Vosta Enschede. WVCA2
en Grolsche Boys Al legden beslag op
een tweede en derde plaats. Ook bij dit
toernooi was er weer een vierde plaats
voor het organiserende Ratti. De Fair Play
Cup ging naar Heino A2.
Op zaterdagavond was de gezellig ver-
sierde kantine van Ratti geheel gevuld
met spelers, speelsters, leiders en meege-
komen belangstellenden om met vijf
teams een gezellige avond te hebben als
afsluiting van het seizoen.
Op 24 mei was er een toernooi voor
teams die uitkomen in de zevende klas-
se zondag. Er deden in totaal 15 teams
mee aan dit toernooi. De eerste plaats
werd gewonnen door Kotten 4. Pax 8 en
Drempt Vooruit 5 werden tweede en der-
de. De Fair Play Cup was voor Ruurlo 9.
Tijdens het pinksterweekend houdt Ratti
weer haar jaarlijks terugkerende Six-
toernooi. Iedereen kan hieraan mee-
doen. De teams voor dit toernooi bestaan
uit zes personen.

D u i v c' n s p o r t
PVVorden
Een uitstekend weekend voor A. en A.
Winkels. Deze combinatie wist in de
wedvlucht vanaf Etampes liefst 15 prij-
zen in de wacht te slepen. Wel een be
wijs dat hun duiven in topvorm verke
ren.
De uitslag was als volgt: A. en A. Win-
kels: l, 3, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18; AA
Jurriens 2; H.W. Oldenhave 4, 19; J.
Burgers 5; Maria Olieslager 6, 13; J.M.
Meyer 8, 12; M. Tiemessen 9, 15; HA
Eykelkamp 20.

S q u a s li
De Squash Bond Nederland hield op 16
en 17 mei in Amsterdam de Grand Final
van het squash toernooien circuit. De
Squashschool Oost Nederland zorgde
voor een grote deelname van Achter-
hoekse spelers. Maar liefst 12 spelers van
onder andere Squash Vorden deden mee
in de categorieën heren C en heren B.

Maartin Boenders van Squash Vorden
won in de categorie heren B de eerste
plaats. Boenders trad in de finale aan te
gen Mathieu de Savoux. Nadat Boenders
met 2-1 voorstond probeerde De Savoux
met risicoslagen alles of niks te spelen,
m de hitte van de strijd hield Boenders
het hoofd koel en won gedecideerd met
3-1.

D ii m m c n
VORDEN BEKERT VERDER
Het eerste team van de damclub Dostal
Wegenbouw VO^M heeft de derde ron-
de bereikt van zowel de Gelderse als de
landelijke beker. In deze bekerwedstrij-
den wordt met viertallen gespeeld vol-
gens het bekende knock-out systeem. In
de tweede rond^serd voor de Gelderse
beker een moeizwHe zege geboekt op het
viertal van de provinciale eerste klasser
Terborg. Gezien het krachtsverschil was
een 8-0 zege op zijn plaats geweest, want
Vorden speelt in de landelijke hoofdklas-
se. Maar het leuke aan die bekerwedstrij-
den is dat de meeste teams wel beschik-
ken over minimaal twee sterke spelers.
En dat kan soms tot verrassende uitsla-
gen leiden. Bovendien hebben de 'klein-
tjes' niets te verliezen tegen de grote jon-
gens en willen ze graag stunten. Bijna
was dit Terborg gelukt.
Na een gelukkige overwinning van
Bennie Hiddink leek Dostal Vorden een
gemakkelijke avond te hebben. Maar
eerst liet Henk Hoekman zich de kaas
van het brood eten en moest berusten in
een teleurstellende remise. Tot overmaat
van ramp ging zijn wederhelft Nina
Hoekman-Jankovskaja even later afschu-
welijk in de fout in kansrijke positie. In
plaats van 5 -l stond het ineens 3-3.
Daardoor kwam alle druk te liggen op
Henk Grotenhuis ten Harkel, die moest
winnen om uitschakeling te voorkomen.
Zijn tegenstander keek al in de afgrond,
maar ging er nog eens goed voor zitten
en vond een hardnekkige verdediging.
Juist op het moment dat deze de remise
in handen had, bezweek hij onder de
druk. Uit twee mogelijkheden koos hij de
meest voor de hand liggende zet. Pech
voor hem dat uitgerekend deze zet op
fraaie wijze verloor. Een benauwde 5-3
zege.
In de tweede ronde van de landelijke be-
ker ging het stukken eenvoudiger. De te-
genstander uit Bunschoten zag er geen
gat in aan te treden tegen een landelijke
hoofdklassen Zij bleven gewoon thuis en
gaven de spelers van Dostal een vrije
middag. Toen iemand opmerkte "kun je
mooi iets leuks gaan doen", antwoordde
Gerrit Boom met de historische woorden
"daar was ik juist voor gekomen".
In de derde ronde kunnen de
Vordenaren de borst nat maken. Alsof de
duivel er mee speelt kunnen zij twee
keer achter elkaar aan tafel gaan zitten

met de landskampioen van Nederland.
Vrijdagavond 29 mei voor de Gelderse be-
ker en zaterdagmiddag 30 mei voor de
landelijke beker tegen en in Huissen. De
finale komt dus een beetje vroeg voor
één van beiden. Op papier is Huissen fa-
voriet maar de Vordenaren zijn bijzon-
der gebrand op de zege. Al jaren wachten
zij op de eerste zege en nu moet het
maar eens lukken.

Prijswinnaars Welkoop
De BlackCat tractor pulling machine
welke tijdens de koopzondag van 17 mei
bij de Welkoop in Vorden te bezichtigen
was, trok veel bezoekers. Terwijl de kin-
deren deze machine mochten beklim-
men en op de foto werden gezet, deden
vele anderen een poging het juiste ge
wicht van de BlackCat te raden. Voor de
twee personen die het juiste gewicht het
dichtst zouden weten te benaderen, had
Welkoop vier kaarten beschikbaar ge
steld voor de tractor-puUingwedstrijd op
zaterdag 30 mei in Terwolde. Hier zal de
Welkoop BlackCat met zijn 6V8 moto-
ren ook zijn krachten tonen. De heer
Arfman (Brinkerhof 20) en de heer
Gotink (Eikenlaan 24) kwamen als win-
naars uit de bus.
De kinderen die zijn gefotografeerd op
de BlackCat en hun foto nog niet hebben
opgehaald kunnen dat vanaf heden
doen.

Sauerlandtoer
De VAMC "De Graafschaprijders" houdt
in het Pinksterweekend een drie daag-
se toertocht naar Sauerland. De start is
zaterdagmorgen 30 mei vanaf het
clubgebouw aan de Ruurloseweg.
De tocht is bestemd voor motorrijders.
Via allerhand prachtige wegen wordt
deze zaterdag op een camping in Hoch
Sauerland overnacht, waarvoor s'a-
vonds een gezellig samenzijn gepland
staat. Eerste Pinksterda^^ordt benut
met het maken van een tOTht in de om-
geving, waarna op Tweede Pinksterdag

de terugreis naar Vorden wordt ge
maakt.
Het bestuur van "De Graafschaprijders"
looft prijzen uit voor de verstkomende
deelnemer en deelneemster alsmede
voor de grootste deelnemende motor-
club. Voor opgave en nadere informatie
kan men bellen 0573- 254045.

7' c n n i s
Tijdens de wintermaanden speelden
ruim twintig spelers van Vordens Tennis
Park mee in de Winter Jeugd Competitie.
In totaal namen hier tien verenigingen
aan mee. In de categorie gemengd tot en
met 18 jaar was VTP verrassend de sterk-
ste. Dit succes kwam mede tot stand door
de extra trainingen die de jeugdselectie
kreeg. Deze trainingen werden finan-
cieel mogelijk gemaakt door sponsoring
van Rabobank Graafschap-West en
Harbach sport Zutphen.

A G E N D A
MEI
Iedere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

27 ANBO klootschieten bij 't Olde
Lettink

27 handwerkmiddag in de Wehme
28 Bejaardenkring Dorpcentrum
30 HSV de Snoekbaars senior

wedstrijden
30 Boedeldag Baakseweg l

JUNI
ledere dag:

SWOV: Open Tafel in de Wehme
Jeu de Boulebaan bij de Wehme: info
bij de receptie

2 Bejaardensoos Kranenburg

Biej dhs
in d'n Achterhoek
"Zo, wat maak iejluu dan, bu'j an 't helpen biej 't oaverhuuzen?" Willem en
Aornt kwammen uut een huus, argens an een straote in Vodd'n. Allebeide
hadn ze een stoel in de hande en droogen die nao de weg waor ze ze op 'n wa-
gen laan naost ander grei dat daor al op ston. "Op die meniere ko'j d'r nog 's
een paar cent biejgriepn umme ow aow an te vuln".
"Gleuf dat maor mooi neet. 't Is allemaole veur de gemeenschap wa'w doet, al-
lemaole gratis en veur niks", kreeg ik te heurn. "Wiej bunt trouwens neet an 't
oaverhuuzen, dit is grei da'w biej mekare gaart veur de veiling, lej wet wel, veur
de kerken. Eiken maondag en vri'jdag hale wiej zo hier en daor wat op. Al nao-
gelang ze ons berich doet dat t'r wat is".

"lej hebt daor anders nog wel een paar mooie stuule, bunt die kommende zao-
terdag op 't arfhuus te koop?".
"Now, dat denke wiej neet. 't Hele mooie grei beware wiej veur de veiling, 't Wat
mindere wod kommende zaoterdag op 't arfhuus vekoch. Maor dat is deur me
kare enommen ok nog bes spul. Wat niks weerd is mietere wiej metene op de
mothoop, dat zette wiej de luu ens neet veur".

"Waor blief iejluu eigenlijk met al dat grei, he'j biej huus zovolle ruumte?".
"Oh nee, wiej hebt een stuk of drie plaatsen wao'w de boel opslaot. Waor dat is
zegge wiej liever neet umdat t'r nogal wat antiek biej zit. En iej mot gin slao-
pende hunde wakker maakn".

"Daor he'j groot geliek an. Iej maakt t'r anders nogal wat reclame veur. A'k die
lappen van advetenties zie veur 't arfhuus dan bu'j daor al 'n mooien cent an
kwiet. Zowiet at ik dat kan bekiekn kost ow dat wel meer as duuzend gulden.
Daor hef't Contact een besten an. Kan dat neet wat minder? 't Geet uutendelijk
van de opbrengst ar.
"Dat he'j, zoas wel meer luu, dan wel goed mis. Die advertenties krie'w allema-
ole veur niks. Die kosten meuge wiej van 'n drukker onder de klomp schrieven.
En daor bu'w natuurlijk merakels bli'j met".

"A'j kommende zaoterdag goed vekoopt denk dan ok 's an de kerke in
Vierakker. Daor gruujt de peddestuule op de muure van 't voch. Daor mot neu-
dig wat an gebeurn".
"Bon wisse doe'w dat. Alles wod eerlijk onder de kerken in Vodd'n, 'n
Kranenberg, Wichem en Vierakker vedeild. Maor now mo'w gaon anders kom-
me wiej vandage neet rond".
Luu as Aornt en Willem en al die anderen die daor an metwarkt daor he'w nog
wat an, biej ons in d'n Achterhoek.

HIeestman.



WIJ REPAREREN NOG
Wasmautomatenservice

Cor de Wild
Tel. (0575) 51 54 10

O P E N
13.30 tot 18.00
ELKE MAANDAG
Heersink haarmode
vorden (0575) 55 12 15

HOGEDRUKSPUIT
te huur

DWS-VERHUUR
Warnsveld

Tel. (0575) 43 11 11

Stichting
Kinderopvang Vorden
vraagt met spoed geschikte

ruimte te huur in Vorden
voor

buitenschoolse
opvang

Tel. 55 39 38
Margriet van Setten

in het oog
springend..

Dat doet drukwerk
alleen indien er alle
aandacht en zorg
aan is besteed.

Waarbij technische
en vakbekwame

hand in hand gaan
en ingespeeld
wordt op de

specifieke wensen
van u!

Wii maken in het
oog springend

drukwerk en het is
steeds weer een

uitdaging
om kennis en

vakmanschap om
te zetten in een
uitstekend resul-

taat!

Wii ziin daarin uw
partner.

DRUKKERIJ
WEEVERS

VORDEN
NIEUWSTAD 30, 7251 AH

POSTBUS 22, 7250 AA
TEL (0575)551010
FAX (0575)551086

BBS 554040 - ISDN 551329
E-mail: weevers@weevers.nl

http://www.weevers.nl

Sonia^^-8^:^"s^-t^^-sr

,aken over

GEZELLIGHEID ONDER DE KURK TC ̂

CELLAR CASk\
ZUID AFRIKAANSE

WIJN
KOOD, WIT DROOG

HALFZOET. \
5 Lm VAN 3995

VOO* 3395
i-1 o ROCKS

CAMPARI BITTER
70CL VAN 2345

VOOR 2095
i- 10 ROCKS

rCELLAR
CASK

VDTCÏARDS
' GL€N GKANT

SCOTCH PURE MALT
70CLVAN3695

VOOR 2995

HARTEVELT
JONGE JENEVER
LTR. VAN 2195
\VOOR 1995

Slijterij
Wilbert en Yvonne Grotenhuys
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

HENKES
BESSENJENEVER
LTR. VAN 1895

VOOR 1695

T * 8 ï l

SMIRNOFF VODKA
| + SHOT GLAS
70CL VAN 2350

VOOR 2095
+ 10 ROCKS

Aanbiedingen geldig vanaf woensdag 27 mei t/m dinsdag 9 juni 1998 (nu ook Rocks in de slijterij)



DE GROOTSTE

van Zutphen e.o.
zeer scherpe prijzen

Balau-Robinia-Eiken-Kapur-Keruing

o.a. bistrosets, enz., enz.

Elk meubel kan met een mooi kusse
«orden. Zie in onze showroom.

Bouw- en klusmarkt

i. Heijink
Leestenseweg 10, Zutphen, tel. 0575-521796

Tweede Pinksterdag geopend

juni TAPIJT

2e Pinksterdag
geopend

van 10.00 tot 17.00 uur

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

Kijk en vergelijk
Dus neem snel de Parket £ Tapijt
maten mee naar:

Molenstraat 6 - Lochem (centrum)
Tel. (0573) 25 89 52

Alle tapijten binnen enkele
dagen leverbaar

Open: dinsdag t/m vrijdag 13.00
- 17.00 uur

zaterdag 10.00 - 16.00 uur
vrijdagavond 19.00 - 21.00 uur

NATIONALE0OLLECTE
EPILEPSIEBESTRIJDING: 8 -13 juni

Er is nog zoveel te doen. Uw steun is noodzakelijk.

Nationaal Epile]Re Fonds
Postbus 270, 3990 GB Houten

Tel. 0900-82 12 411

Giro
222.111

Helmink Meubelen bestaat 40 jaar! Een jubileum dat zo bijzonder is dat we het ook heel
bijzonder willen vieren. Dus hebben we onze winkels omgetoverd in feestelijke sfeer, met de
nieuwste woonideeën in modern en klassiek. Tot 31 december 1998 kunt u profiteren van
jubileumacties en -aanbiedingen. Bovendien hebben we een spetterende kraslotenactie met

tot 100% kans op gratis kopen!
Want Helmink doet niet kinderachtig. Bij besteding van elke ƒ100,- ontvangt u tijdens ons
jubileumfeest een kraslot. Elk lot is prijs, met een bedrag van ƒ5,- tot ƒ100,-.
Bij een aankoop in 1999 wordt het totale bedrag in mindering gebracht.
Dus hoe meer loten, hoe lager uw aankoopbedrag in 1999 uitvalt. Dat wordt een feest!

Zutphenseweg 24
Tel. 0575-551514

HELMINK
meubelen

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H E L M I N K M A H E T B / J U H U /
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